
 
 REFERAT 

 Side 1 af 3 

 
 Møde i bestyrelsen for 

Vejle Ådal og Fjord  
den 24. januar 2018 

 
Dato 

24. januar 2018 
 Mødetidspunkt kl. 

16:00 
Sluttidspunkt kl. 

18:30 
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, Karl Erik Lund 
Associerede medlemmer: Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Gerda Jørgensen, Niels Clemmensen 
Fra forvaltningen: Klaus Enevoldsen, Henriette Lang Sørensen 
Afbud:  

Inger Pabst, Inken Breum Larsen, Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Gerda Jørgensen 

 
 
Mødet holdes:  Vejle Kommune, Kirketorvet 22, mødelokale 1 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt med tilføjelse af punkt 10. Evt.   
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. november 2017 - godkendt 
 

3. Siden sidst  
Hans Ole Matthiesen orienterede om turismeprojekt i Kongernes Jelling. Der er ansat 2 hollandske 
guides, fordi der er mange hollandske turister. Der er udgivet ny bog som hedder ”Turen går til 
Vikingetiden”. 
 
Uffe Rømer oplyser, at fredningssagen om Vejle Ådal pt. ligger til behandling hos 
Fredningsnævnet. 
 
Hans Jespersen oplyser, at han holder i bestyrelsen til sommerferien 2018. 
 
Hans Ole Matthiesen bragte emnet ny bro over Grejsdalen op. Broen vil blive en del af en ringvej 
rundt om Vejle. 
 
Jens Jørgen Erichsen orienterede om, at der er iværksat et forsøgsprojekt sammen med kommunen 
om at lave vigepladser på nogle af de smalle veje i området. Der er planlagt at se på to steder: ved 
Tirsbæk og ved Ravningbroen. 
 
Klaus Enevoldsen orienterede om udskiftningen i den politiske repræsentation i bestyrelsen som 
følge af kommunalvalget. 
 

4. Hvad er vi samlet set lykkedes med i 2017? v) Henriette Lang Sørensen 
Resultaterne for 2017 blev gennemgået. Den viste PP vedlægges referatet. Der var et fælles ønske 
fra bestyresen om at de mange gode resultater fra 2017 bliver videreformidlet til 
byrådspolitikkerne. 

 
5. Drøftelse af oplæg til årsprogram 2018 v) Klaus Enevoldsen 

o Bestyrelsesprojekter 
o Øvrige projekter i området  
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Oplæg til projekter 2018 blev gennemgået. De projekter, der lægges op til at igangsætte, er baseret 
på de projektbeskrivelser, som de enkelte arbejdsgrupper har lavet. Da flere af 
projektbeskrivelserne indeholder flere delprojekter er prioriteret de delprojekter, som 
arbejdsgrupperne har peget på vil være realistiske og/eller vigtige at igangsætte først.  
 
Det fremlægges, hvad Vejle Kommune og andre interessenter har af midler til at igangsætte, og det 
blev også fremlagt hvilke projektønsker, som pt. ikke er finansierede. Se vedlagte PP. 
 
Der var enkelte kommentarer til projekterne: 
Jørgen Jøker påpeger, at det nok ville være bedre at arbejde med muslingerev før 
ålegræsudplantning. 
 
Niels Clemmensen vil gerne arbejde på større og mere ambiøse MTB-projekter, hvor eksempelvis 
lokale hoteller er med i samarbejdet og udbyder MTB-ophold med instruktør mv. 
 
Der var generelt opbakning til at arbejde videre med projekter beskrevet i det fremlagte 
årsprogram. Der medsendes desuden oversigt over de projekter, der er i gang i Vejle Kommune i 
Vejle Ådal og Fjord området i 2018 til orientering. 

 
6. Præsentation af KU projekt v) Niels Clemmensen 

Niels Clemmensen fremlagde tankerne bag et fælles projekt med KU Life og professor Jørgen 
Primdahl om at lave en regional Landskabsstrategi i Vejle Ådal og Fjord området. 
 
Der var flere kommentarer til projektet. 
Jens Grøn påpegede, at vi allerede havde lavet en fælles Erhvervs- og udviklingsstrategi, så han 
ville gerne høre, hvad man skulle bruge en ny strategi til. 
 
Nis Hjort gav udtryk for, at man ikke måtte vise en ny afgrænsning, som inddrager 
landbrugsarealer oven for ådals-kanterne. Det kunne signalere, at man ville indføre restriktioner i 
disse områder. I stedet skal man skrive om bevæggrunden for også at arbejde i oplandet til ådalen. 
 
Det blev aftalt at Jens Jørgen Erichsen og Niels Clemmensen begge deltager i møde med Jørgen 
Primdahl den 26. januar. Det blev desuden aftalt at invitere Jørgen Primdahl eller en kollega til at 
deltage på næste bestyrelsesmøde for at præsentere projektet.  

 
7. Projekt vedr. hjemmeside v) Mads Fjeldsø Christensen  

Tankerne bag en ny hjemmeside blev præsenteret.  
Den nuværende hjemmeside for Vejle Ådal og Fjord er først og fremmest en proces hjemmeside, 
hvor projektet med at udvikle Vejle Ådal og Fjord arbejdet er beskrevet. 
 
En ny hjemmeside vil blive udbygget til en besøgshjemmeside, som man ser eksempelvis for vore 
nationalparker. Her vil kunne præsenteres seværdigheder, oplevelser og aktiviteter i ådalen inden 
for både natur, kultur og friluftsliv. 
 
Jens Jørgen Erichsen foreslog, at når der laves fælles koncept for skiltning i området, at man så 
tilbyder at private kan sætte skilte op i samme design, der hvor adgang er uønsket. Vil signalere 
kontinuitet og samarbejde.  
 
Mette Ravn påpeger, at det er vigtigt med en unik hjemmeside, som ikke ligger som en underside 
til vejle.dk, da man skal kunne gå direkte ind til siden fra eksempelvis google. 
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Hjemmesiden skal også være på engelsk. Hans Ole Matthiesen mener også man skal overveje 
andre sprog eksempelvis hollandsk. Han påpeger desuden, at man godt kan have en hjemmeside 
med mange oplysninger, hvis man sikrer en enkelt indgang fra forsiden. 
 
Generelt opbakning til at lave en mere udbygget Vejle Ådal og Fjord hjemmeside med det 
beskrevne indhold. 
 
Emnet tages op igen på et senere møde, når der ligger en nærmere beskrivelse af hjemmesiden. 

 
8. Hvad er vores succeskriterier for 2018 og hvordan involverer vi rådet i arbejdet? 

 Succeskriterierne for 2018 blev diskuteret og bestyrelsen fastlagde følgende: 
o Gennemføre konkrete projekter, som beskrevet i det fremlagte forslag til årsprogram for 

2018 
o Lave hjemmeside, branding og øget formidling af området 
o Gennemføre møder og aktiviteter som beskrevet i årshjul 
o Samskabelse ved lokale samarbejder om projektrealisering 
o Samskabelse ved involvering af rådet mhp. afdækning af lokale ønsker og idéer til 

fremtidige projekter 
o Generelt understøtte lokale initiativer i området 
o Skaffe finansiering til projekter 

 
Det er vigtigt, at de projekter, der igangsættes i området af lokale ildssjæle bliver synlige og 
krediteres dem, som skaber dem. 
 
Jens Jørgen Erichsen finder, at efterhånden som der etableres minivådområder på private lodsejeres 
jord, så kan det være vigtigt med adgang og omtale af, hvad disse områder skal gøre godt for i 
forhold til Vejle Ådal og Fjord. 
 
Bestyrelsen kan understøtte, at projekter formidles på hjemmeside og Facebook. 

 
9. Endelig godkendelse af årsplan for råd og bestyrelsens årsplan for 2018  

 
Mette Ravn foreslog, at Jacob Ejs fra reklamefirmaet Mediegruppen inviteres til at holde et oplæg 
om branding. 
 
Der sendes et nyhedsbrev fra bestyrelsen til Rådet hvori følgende forklares: 

- Hvad vil vi gerne bruge rådet til?  Dialogmøde om det fremtidige samarbejde 
- Netværk med lokalsamfundet 
- Invitation til at bidrage til eksisterende arbejdsgrupper 
- Invitation til fællesinspirationstur til Nationalpark Vadehavet den 13. juni 
- Nye idéer og udbygning af eksisterende idéer til igangsætning i 2019 
 

Endelige årsplan medsendes 
 

10. Evt. 
Jens Grøn har fået henvendelse fra arrangør af den årlige Ravning Bro vandring. Arrangøren 
efterspørger idéer til, hvordan han kan få hjælp til arrangementet. Følgende forslag kom fra 
bestyrelsen: Friluftsrådet regionalt, Fodslaw, Dansk Vandrelaug, Børge Lund, DGI. 

 
11. Evaluering og opsamling 

Ingen kommentarer. 
 


