REFERAT
Møde i bestyrelsen for
Vejle Ådal og Fjord
den 22. marts 2018
Dato

Mødetidspunkt kl.

Sluttidspunkt kl.

22. marts 2018

16:00

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,
Fra forvaltningen: Henriette Lang Sørensen, Mads Fjeldsø Christensen
Øvrige: Jacob Ejs under punkt 1
Afbud: Nis Hjort, Mette Ravn, Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Gerda Jørgensen

Mødet holdes: På transportcentret Exit 59 hos The Diner, DTC Torvet 20, 7100 Vejle
Dagsorden:
1. Oplæg om branding v. Jacob Eis
Jacob Eis fra reklamefirmaet Mediegruppen holdt oplæg om branding. PP med oplægget er
vedlagt.
2. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. januar 2018 – godkendt.
Inger Pabst efterspørger kopi af slides vedr. punkt 4 og 5. De medsendes dette referat.
4. Siden sidst
Hans Ole Matthiesen oplyste, at Kongernes Jelling i øjeblikket laver en undersøgelse af hvor
deres gæster kommer fra. Det kan undersøges for hele verden på basis af
postnummeroplysninger. Disse data kan andre også få adgang til at bruge.
Inken Breum Larsen oplyste om organisationsændring i Naturstyrelsen, så Naturstyrelsen
Trekantområdet er udvidet med områder mod nord ved Store Vandskel og Hastrup Plantage.
Uffe Rømer oplyste, at der d. 22 marts (senere samme aften) bliver afholdt stiftende
generalforsamling i Vejle Havhaver.
Jens Jørgen Erichsen oplyser, at landbruget arbejder med minivådområder, og at han arbejder
på et konkret projekt på egne arealer.
Jens Grøn spørger til de netop etablerede Naturråd, der skal arbejde med Grønt
Danmarkskort på tværs af kommunegrænser. Han vil gerne informeres om det enten på næste
møde eller i referat.
5. Præsentation af KU projekt v) Helle Andersen og Jens Jørgen Erichsen
Jens Jørgen Erichsen uddybede tankerne om projekt med Københavns Universitet ved Jørgen
Primdal på basis af møde, som han har deltaget i.
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Det blev understreget, at der ikke skal laves en ny strategi, men at den regionale
landskabsplan laves inden for rammerne af den allerede udarbejdede og vedtagne Erhvervsog udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Fjord.
Der var en del snak om afgrænsningen af Vejle Ådal og Fjord, og det blev understreget at
grænsen, der arbejdes inden for, ikke bør udvides. Man skal holde sig til den oprindelige
grænse.
Til gengæld kan man godt arbejde med lokalsamfund og arealer op til området, hvis det giver
mening og er fornuftigt i forhold til at nå resultater i arbejdet med selve ådalen.
Der var opbakning til at arbejde videre med projektet. Samtidig ønsker man at Jørgen
Primdal kommer og fortæller mere om projekt her i foråret. Der inviteres til møde om
projektet med Jørgen Primdahl for bestyrelsen i april-maj.
6. Budget 2019 - Indmelding af budgetønsker fra bestyrelsen
Forslag: Brune skilte med ”Vejle Ådal og Fjord” på motorvejen (150.000 kr.) samt
formidling med skilte på rastepladser og lign, der skilter ned i ådalen. Der søges om en
samlet bevilling på 700.000 kr.
Brune skilte med ”Vejle Ådal og Fjord” på motorvejen
Det blev diskuteret om der er i dag findes nok konkrete besøgspunkter, der kan modtage den
besøgende, når vedkommende - med de brune skilte - ledes fra motorvejen og ud i Vejle
Ådal. Det må ikke give den besøgende en flad fornemmelse af, at der ingenting er at besøge.
Der var enighed om, at man ved rastepladser og lign. laver en oversigt over de
besøgspunkter, der er i ådalen, og som er værd at besøge. Enighed om, at det ville være godt
at kunne henvise til et besøgscenter, men det tager nogle år inden vi kommer dertil.
Enighed om at søge byrådet om bevilling til skilte, da der går mindst ét år inden det bliver
aktuelt at få skilte op. Til den tid kan vi måske henvise til beskrivelser på hjemmeside for
området.
Tørskind grusgrav
Inger Pabst spurgte ind til, hvad der er sket med parkeringsareal ved Tørskind grusgrav. Vil
man gå videre med at få erhvervet P-areal. Hun mener forsat, at det er et ønske til det
kommende budget, og bestyrelsen bakker op om dette.
Inken Breum Larsen orienter om, at Naturstyrelsen og Vejle Kommune fortsat arbejder på at
kommunen skal overtage statens arealer ved Tørskind Grusgrav. Det ser pt. ud til at arealet
kan erhverves af kommunen for 0 kr., men det juridiske skal lige være helt på plads.
Mountainbikebaner i private skove
Jens Jørgen Erichsen mener, at vi bør søge om at få et beløb på budgettet til etablering af
MTB-baner i private skove. Problemet er pt., at der ikke er nogen færdige og beskrevne
projekter, der konkret kan søges om. Enighed om, at det bør vendes i arbejdsgruppen om
MTB om det er relevant at søge
7. Kort status på igangværende projekter
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Vejle Fjord
Der arbejdes på at lave samarbejde om ålegræsudplantningsforsøg med Syddansk Universitet
og Rødkilde Gymnasium. Der kører borgerdrevet projekt om at etablere havhaver. Der har
været møde med Velux -Villumfonden, der er meget interesseret i en ansøgning om
naturprojekter i fjorden indeholdende elementer som ålegræs, etablering af muslingebanker,
etablering af stenrev mv. Fonden er ikke interesseret i at understøtte formidlingsindsatser som
eksempelvis skoletjeneste. Der arbejdes på at lave en ansøgning til Velux -Villumfonden.
Haraldskær
Oplægget fra Norrøn og den fælles fortælling for Vejle Ådal og Fjord samt Haraldskær blev
gennemgået.
Der var stor opbakning til og tilfredshed med den samlede fortælling om ”De fire dale –
hvorfra vandet vandrer”. Generelt blev der givet udtryk for, at denne fortælling kunne være
med til at samle og brande området.
Samtidig blev der givet udtryk for, at et nyt besøgscenter ved Haraldskær var at foretrække
frem for bevarelse af de gamle bygninger.
Uffe Rømer udtrykte, at det var godt at byggeriet i det præsenterede materiale ikke berørte
beskyttede naturarealer
Stier – formidling og oplevelser – ikke noget nyt fra denne gruppe
Mountainbikes - ikke noget nyt fra denne gruppe
Egtvedpigens grav
Vejle Museerne er fortsat i gang med at fundraise til renovering af Egtved Pigens Grav på
basis af det udarbejdede projektforslag. Der er udfordringer med at Velux-Villumfonden,
som har været kontaktet, ønsker en større medfinansiering fra Vejle Kommune.
8. Involvering af rådet, hvordan
Der sendes nyhedsbrev til rådet, hvor de inviteres til at deltage i de eksisterende
arbejdsgrupper. Desuden inviteres de til at deltage i tur til Vadehavet den 13. juni samt møde
den 29. august om planlægning af nye projekter i 2019-20.
Der var enighed om, at Rådet burde have præsentationen af materialet fra Norrøn – f.eks. på
mødet i august.
9. Evt.
Bestyrelsen blev nedsat i august 2016 og har nu fungeret i næsten 2 år. I den forbindelse vil
det være relevant med en evaluering af arbejdet i bestyrelsen. Det er derfor aftalt med
formand og næstformand i bestyrelsen, at Klaus vil ringe rundt til alle bestyrelsesmedlemmer
og tage en snak om arbejdet i bestyrelsen frem til nu. Det er aftalt at samtalen vil tage
udgangspunkt i følgende spørgsmål:
• Hvad har været godt ved arbejdet i bestyrelsen?
• Hvad kan gøres bedre i bestyrelsen?
• Er du tilfreds med bestyrelsens resultater?
• Er du tilfreds med sekretariatets arbejde?
10. Evaluering og opsamling – intet til dette punkt.
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