REFERAT
Møde i bestyrelsen for
Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal/Vejle Fjord
den 22. august 2016
Mødedato

22. august 2016

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Sluttidspunkt kl.

Amtsrådssalen i
Det gamle Rådhus,

19:00

21:30

Deltagere:

Jens Howard Grøn, Jens Jørgen Erichsen, Jørgen Jøker Trachel, Nis Hjort, Mette Ravn, Helle Andersen, Inger Pabst,
Uffe Rømer, Hans Jespersen, Hans Ole Mathiesen, Inken Breum Larsen, Søren Peschardt, Arne Sigtenbjerggaard, Dan
Arnløv Jørgensen, Niels Clemmensen, Klaus Enevoldsen,
Afbud:

Hans Jespersen, Dan Arnløv Jørgensen,

Mødet holdes i Det gamle Rådhus, Rådhustorvet, 7100 Vejle
Dagsorden:
1) Indledning ved Arne Sigtenbjerggaard
o Hvad forventer kommunen af bestyrelsen?
o Præsentation af kommissorium
o Rammer for bestyrelsens arbejde (Vand- og Naturplaner, Kommuneplanen og
Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord)
o Hvad forventer kommunen af bestyrelsesmedlemmer?
Borgmesteren gennemgik ovennævnte. PP vedlægges.

2) Præsentationsrunde for alle medlemmer
Præsentation blev gennemført. Såfremt den enkelte ønsker rettelser i den udsendte
præsentation bedes de sende et nyt forslag til henls@vejle.dk .
3) Konstituering af bestyrelsen
Helle Andersen blev valgt som formand og
Jens Jørgen Erichsen blev valgt som næstformand.
Det blev besluttet, at man ikke på nuværende tidspunkt vil udpege suppleanter til
bestyrelsen. Spørgsmålet kan tages op på et senere tidspunkt.
Der deltager to repræsentanter fra sekretariat i Vejle Kommune på bestyrelsesmøder.
Deres funktion er dels af bidrage med faglig viden dels at være referent.
Der var enighed om, at man som medlem arbejder bredt i forhold til realisering af
strategien.
4) Vedtagelse af forretningsorden
Der blev foreslået følgende tilretninger af forretningsorden:
Der laves konsekvensrettelser, så der alle steder, hvor der står ”formand” skrives ”formand
og næstformand”.
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Det blev foreslået at tilrette forretningsorden således, at ny udpegning af
bestyrelsesmedlemmer sker tidsmæssigt forskudt. Det vil forhindre, at hele bestyrelsen
udskiftes ud på en gang.
Det bør fremgå klart af forretningsordenen, hvorledes de enkelte medlemmer af bestyrelsen
er udpeget:
For lodsejerforening, landbrug, skovbrug og dambrug er bestyrelsesmedlemmerne udpeget
af deres respektive foreninger.
For turisterhvervet, mindre erhverv, større erhverv, kulturhistorie, Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Vejle kommune er medlemmer
udpeget direkte af Vejle Kommune, som repræsentanter for deres respektive områder.
Formand og næstformand præsenterer nyt forslag til forretningsorden på næste
bestyrelsesmøde.
5) Problemstillinger og vision for Vejle Ådal og Vejle Fjord
o Hvad er din motivation for at gå ind i bestyrelsen i forhold til udviklingen i Vejle
Ådal – Vejle Fjord området?
o Hvad er det du gerne vil have, at der fokuseres på i bestyrelsen?
o Med afsæt i den vedtagne strategi, hvad vil du gerne have bestyrelsen arbejder med
af projekter?
Der blev taget en runde på ovennævnte spørgsmål. Nogle af hovedpunkterne var
følgende:
Det er vigtigt, at bestyrelsen formår at præsentere muligheder for de lodsejere, som de
enkelte repræsenterer frem for at se begrænsninger og problemer.
Bestyrelsen skal understøtte projekter og initiativer, der opstår nedefra og udvikle i
samarbejde med lokale folk.
Forslag om at introducere kollektive naturplaner i området.
Det er vigtigt at bestyrelsen har øje for at afveje aspekterne omkring benyttelse og
beskyttelse i området, herunder at fordele belastning i brugen af eksempelvis private
skove.
Lave projekter, der kombinerer kvælstoffjernelse og naturinteresser. Det er vigtigt at
lave synergiprojekter.
Primærerhvervene gav udtryk for, at det er vigtigt, at de fortsat kan udvikle deres
erhverv i området.
Madværket kunne indtænkes i et kommende brand for Vejle Ådal-Vejle Fjord.
Det er vigtigt at gennemtænke, hvordan vi skaber værdikæder med de projekter, vi
sætter i gang.
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De projekter og initiativer, der igangsættes, skal gerne give værdi bredt og ikke kun for
en snæver interesse.
Forslag om en tur ud i området for at se området og evt. besøge de bestyrelsesmedlemmer, der har særlig tilknytning til steder i ådalen.
I området rummer vi de sidste 15.000 års Danmarkshistorie. Det skal vi udnytte og
fortælle om.
Historien om istidens landskab bør fortælles.
Historien om kulturlandskabet og dets udvikling inden for de sidste 200-300 år er en
tredje historien, som bør formidles.
Det er vigtigt som grundlag for det fremtidige arbejde, at kommunen giver et overblik
over, hvad der er sket i området frem til nu, og hvilke boblere i form at nye projekter
kommunen ser.
Bestyrelsen er for stort et forum at arbejde i fremover, hvis der skal sikres fremdrift.
Bestyrelsesformanden foreslår derfor, at bestyrelsen underopdeler sig i mindre
arbejdsgrupper - afhængig af hvilke emner bestyrelsen vælger at arbejde med.
6) Planlægning af næste bestyrelsesmøde v. den nyvalgte formand
Emner og opgaver til næste bestyrelsesmøde
1) Forvaltningen præsenterer en oversigt over følgende:
- gennemførte og igangværende projekter i Vejle Ådal og Vejle Fjord
- idéer til kommende projekter i Vejle Ådal – Vejle Fjord området
2) De enkelte bestyrelsesmedlemmer kommer med forslag til hvilke projekter de gerne
ser igangsat på:
- Den korte bane – de lavt hængende frugter, som forholdsvis let kan høstes
- Den lange bane – de projekter, som kræver et langt sejt træk
Mødekalender for de næste møder
Næste møde: Der udsendes doodle med forslag til mødedatoer i slutningen af september
og begyndelsen af oktober. (Doodle udsendt 23. august)
De kommende møder: Formand og næstformand laver mødekalender for de kommende
møder i bestyrelsen til næste møde.
Der rundsendes en liste med kontaktoplysninger på de enkelte
bestyrelsesmedlemmer, associerede medlemmer samt sekretariatet.
Der var stor interesse for en rundtur i Vejle Ådal-Vejle Fjord-området. Forslaget fra
formanden er, at turen planlægges til efter næste bestyrelsesmøde.
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