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

Mødested/lokale

22. november 2016

Vingsted Hotel og Konferencecenter 16:00

Mødetidspunkt kl.

Sluttidspunkt kl.

18:00

Inviterede Deltagere:

Bestyrelsen:
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,
Associerede medlemmer: Arne Sigtenbjerggaard, Dan Arnløv Jørgensen, Niels Clemmensen,
Fra forvaltningen: Klaus Enevoldsen, Henriette Lang Sørensen
Afbud:

Nis Hjort, Hans Ole Mathiesen, Dan Arnløv Jørgensen, Arne Sigtenbjerggaard

Mødet holdes Vingsted Hotel og Konferencecenter
Adresse: Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. september 2016 - godkendt
3. Siden sidst - Ingen punkter
4. Oplæg til arbejdsgrupper
På baggrund af de projektideer, der blev præsenteret på sidste bestyrelsesmøde under punkt 3. og
4. samt beslutningen om, hvilke projekter bestyrelsen ønskede at arbejde videre med, er der
udarbejdet vedlagte liste over mulige arbejdsgrupper. De enkelte bestyrelsesmedlemmer bedes
overveje hvilke arbejdsgrupper, de ønsker at deltage i til mødet.
Det er vigtigt, at arbejdsgrupperne sammensættes bredt, så der f.eks. er en med fra erhverv, en fra
de grønne organisationer og en fra lokalråd i de enkelte grupper.
Det ønskes nedsat en arbejdsgruppe, som omhandler mountainbikes. Mange lodsejere ser både
udfordringer og muligheder i mountainbikes i området, og der er stor interesse for at gøre noget.
Klippekortsordning kunne være mulighed. I det offentlige er der flere initiativer i gang.
Naturstyrelsen arbejder på en Friluftspolitik, der bl.a. omfatter mountainbikes. Vejle Kommune
arbejder på cykelprojekt herunder at anlægge baner til mountainbikes i kommunale skove.
Egtvedpigens Grav har selvstændig bestyrelse. Inger Pabst, der sidder i bestyrelsen, vil orientere om
arbejdet. Det kan blive aktuelt med samarbejde om stier på et senere tidspunkt.
Helle vil gerne deltage ad hoc i de forskellige arbejdsgrupper, men vil ikke indgå som medlem i
grupperne. Hun vil arbejde på at få lavet et set up for fundraising-arbejdet.
Det vil være ok, at bredde arbejdet i de enkelte arbejdsgrupper ud, så flere personer kan deltage fra
eksempelvis rådet, men også andre med speciel viden eller kompetencer. Arbejdsgrupperne
planlægger selv, hvordan de inddrager interessenter.
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Det blev besluttet at slå de tre projekter om stier og formidling sammen til én arbejdsgruppe.
Desuden blev det besluttet at lave en arbejdsgruppe, der både arbejder med tiltag i Vejle Fjord og
tiltag i oplandet om kvælstoffjernelse.
Konklusionen var, at følgende arbejdsgrupper startes op:
Arbejdsgrupper
Tørskind Grusgrav
Carwalks
Mountainbikeprojekt
Stier – formidling, stinet og
lokale fortællinger
Haraldskær
Vejle Fjord og mindre kvælstof
til fjorden

Alle i bestyrelsen bedes derfor senest den 9. december sende en mail til Henriette om hvilke
grupper, de ønsker at deltage i.
Revideret liste over arbejdsgrupper vedlægges. Det udleverede forslag til kommissorium for
arbejdsgrupperne samt skabelon til overordnet projektbeskrivelse er vedhæftet.
5. Primærerhvervenes rolle i projekter/arbejdsgrupper
Er primærerhvervene skovbrug, dambrug og landbrug tilstrækkeligt repræsenteret i forhold til de
forslag til projekter/arbejdsgrupper, der blev identificeret på møde den 20. september 2016? Er der
yderligere idéer, som der kunne nedsættes arbejdsgrupper for?
Det er vigtigt, at primærerhvervene kan se sig selv i de projekter, som sættes i gang.
I den forbindelse redegjorde Klaus Enevoldsen for to nye projekter, som VK har søgt:
”Nyt Landskab” der er søgt sammen med SEGES og flere andre kommuner. Her ses på
mulighederne for at samtænke landbrugsinteresser og andre lokale interesser i et større område.
Projektet vil tage udgangspunkt i flere landbrugsejendomme op til landsby.
”Synergiprojekt Grejs” og vådområdeprojekt i samme område er søgt. Projektet vil omhandle og
samtænke interesser som kvælstoffjernelse til Vejle Fjord, klimaudfordring med vand og
forebyggelse af oversvømmelser i Vejle by samt rekreative tiltag og bedre natur.
VK giver bestyrelsen besked, når vi ved om vi får tilskud til de to projekter.
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6. Nedsættelse af Råd
De forslag til rådsmedlemmer, som er meldt ind, er anført i vedlagte bilag over ”Medlemmer i
Råd”.
Der mangler fortsat at blive meldt nogle rådsmedlemmer ind.
De sidste medlemmer meldes ind hurtigst muligt og gerne inden 9. december 2016.
Niels Clemmensen spørger Gunnar Skibsholt, Engum/Bredal/ Assendrup Lokalråd
Jens Grøn afklarer, hvem der deltager inden for skovbrug
Jørgen Jøker Trachel afklarer, hvem der deltager for dambrug
Hans Jespersen afklarer, hvem de sidste 4 medlemmer for de grønne organisationer bliver.
7. Mødekalender og årsplan
Der blev fremlagt årsplan for bestyrelsens arbejde i 2017. Der var forslag om følgende tilføjelser:
Oplæg fra Vejle Museerne på mødet i januar
Oplæg om branding på mødet i januar
Oplæg fra lokalsamfund og nærdemokrati i august
Oplæg fra Morten Damgård, Turisterhvervet i august?
Forslagene er skrevet ind i vedlagte reviderede årsplan.
8. Orientering om lavbundsområder
På opfordring fra Jens Grøn orienteres om arbejdet med lavbundsprojekter.
Projekterne sker efter forhandling med lodsejere og på frivillig basis. Projekterne laves på arealer,
der er våde, og hvor der er tørv.
Formålet med projekterne er at binde CO2 og dermed leve op til de klimamål, der er opstillet i EU
og internationalt. Århus Universitet har lavet et kort over arealer, som har potentiale som
lavbundsprojekter. Det er arealer, hvor der er over 12 % kulstof i jorden. Inden et lavbundsprojekt
kan realiseres, skal der først laves først en forundersøgelse og forhandles med lodsejere om hvorvidt
de vil være med til projektet. Jens spørger til, hvordan disse projekter spiller sammen med andre
projekter i Vejle Ådal. Inken vil orienterer om de lavbundsprojekter, der er i gang i Vejle Ådal på
næste møde.
9. Evaluering og opsamling
Alle opfordres til at melde punkter ind til dagsordenen på næste møde, som bliver den 17. januar
2017 i Kongernes Jelling.
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