REFERAT
Møde i bestyrelsen for
Vejle Ådal og Fjord
den 7. november 2017
Dato

Mødetidspunkt kl.

Sluttidspunkt kl.

7. november 2017

16:00

17:00

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 Matthiesen, Inken Breum Larsen,
Associerede medlemmer: Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Niels Clemmensen,
Fra forvaltningen: Klaus Enevoldsen, Henriette Lang Sørensen
Afbud:

Jens Howard Grøn, Nis Hjort, Inger Pabst; Uffe Rømer, Hans Jespersen; Inken Breum Larsen, Jens Ejnar Christensen,
Dan Arnløv Jørgensen

Mødet holdes: Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. august 2017 - godkendt
3. Siden sidst
Der har været 3 indvielser i Vejle Ådal og Fjord området siden sidst med flotte deltagertal: Indvielse af
stier og bro på Haraldskær (ca. 300 deltagere), indvielse af vinterbadefaciliteter ved Tirsbæk (ca. 200
deltagere) og indvielse af Grejsdalsstien (ca. 450 deltagere).
Der er blevet udsendt en flot bog om Vejle Ådal med mange deltagere til reception på Sinatur
Haraldskær. Bogen er efterfølgeren til en lignende bog om Vejle Fjord, der blev udgivet for et par år
siden.
Niels Clemmensen orienterede om, at der er kontakt til Københavns Universitet v/ Jørgen Primdal om
muligheden for et samarbejde om en samlet plan for udviklingen af landskabet i Vejle Ådal og Fjord
området. Forvaltningen har møde med Jørgen Primdal den 14. november 2017.
4. Opfølgning vedr. etablering af vigepladser/forbedrede trafikforhold for store landbrugsmaskiner
samt forbedring af visse vejstrækninger i området?

Der vil blive arbejdet på to forsøgsprojekter med vigepladser – et ved Ravning og et ved
Tirsbæk. Det vil blive et kommunalt projekt. Ved samme lejlighed vil vejrabatter, beskæring af
beplantning, samt anbringelse af skilte ved vejene blive diskuteret med kommunale
medarbejdere.
5. Status fundraising

Vedr. fundraising hos lokale erhvervsliv, så er der er ved at blive udarbejdet et fundraisingmateriale, som kan bruges i forbindelse med kontakt til det lokale erhvervsliv. Derefter kan der
sættes gang i bestyrelsens fundraising.
Samtidig er det sendt et pitch til en større ansøgning til Nordea vedr. formidling, stier og
oplevelser i Vejle Ådal og Fjord. Nordea har bedt Vejle Kommune om at arbejde videre med
en ansøgning, som Nordea tager stilling til midt i 2018.
Der arbejdes også med at sende en ansøgning med konkrete naturprojekter til Den danske
Naturfond.
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6. Projektbeskrivelser fra arbejdsgrupper
Der blev givet en kort status for arbejdsgrupperne. Der foreligger nu projektbeskrivelser for følgende
projekter: 1) Tørskind grusgrav, 2) Mountainbikes, 3) Stier – formidling – oplevelsespunkter,
4) Haraldskær og 5) Vejle Fjord og mindre kvælstof til fjorden. Projektbeskrivelserne er fremsendt til
bestyrelse tidligere og de enkelte projektbeskrivelser blev præsenteret for mindre grupper på det
efterfølgende rådsmøde.
Øvrige projekter:
Egtvedpigens Grav: der er udarbejdet et projektforslag og Vejle Museerne er i gang med at fundraise til
projektet.
Synergiprojekt Grejs Å: Der er indsendt nye ansøgninger om tilskud til vådområde-projekter og
friluftsprojekter.
7. Bestyrelsens årsplan for 2018

Årsplan for bestyrelsens arbejde og inddragelse af rådet blev præsenteret. Af hensyn til
landmændenes deltagelse er det uhensigtsmæssigt at holde møde i april samt sept.-primo
oktober.
På baggrund af kommentarer udarbejder forvaltningen en endelig plan til godkendelse med
datoer for de enkelte møder.
8. Evaluering og opsamling
Hvordan gik mødet? Ingen bemærkninger til dette punkt.
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