REFERAT
Møde i bestyrelsen for
Vejle Ådal og Fjord
den 24. oktober 2018
Dato

24. oktober 2018
Inviterede Deltagere:

Kirketorvet 22, mødelokale 1

Mødetidspunkt kl.

Sluttidspunkt kl.

16:00

18.30

Bestyrelsen:
Jens Howard Grøn, Jens Jørgen Erichsen, Jørgen Jøker Trachel, Nis Hjort, Mette Ravn, Kristine Kortnum, Inger Pabst,
Uffe Rømer, Rose Henriksen, Hans Ole Matthiesen, Inken Breum Larsen, Karl Erik Lund
Associerede medlemmer: Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Gerda Jørgensen,
Fra forvaltningen: Klaus Enevoldsen, Henriette Lang Sørensen
Afbud: Hans Ole Matthiesen, Inken Breum Larsen, Jens Ejnar Christensen, Gerda Jørgensen

Mødet holdes: Kirketorvet 22, 7100 Vejle, mødelokale 1.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder den 29. august og den 10. oktober 2018 - godkendt
3. Nedsættelse af bestyrelse for næste 2 år
Der konstitueres ny bestyrelse på basis af det ekstraordinære bestyrelsesmøde, som blev holdt den 10.
oktober 2018. Kristine Kortnum blev valgt som formand og Jens Jørgen Erichsen fortsætter som
næstformand. Præsentation af de to nye bestyrelsesmedlemmer Rose Henriksen og Kristine Kortnum.
4. Orientering om budget 2019
Der blev redegjort for bevillinger fra byrådet på budget 2019, som har indflydelse på projekter i Vejle
Ådal og Fjord området. PP vedlægges.
Der er bevilliget 500.000 kr. til udsigtspunkter i Vejle Ådal til pilotprojekt og fundraising.
Karl Erik Lund og Dan Arnløv Jørgensen deltager i en politisk styregruppe for MTB.
Byrådet har desuden bevilliget 1,2 mio. kr. til forbedringer af Jernalderlandsbyen i Vingsted.
Karl Erik Lund har store forhåbninger til at børn og unge kan inddrages i adfærdskampagne specielt i
forhold til affald, så de på den måde kan være med til at ”opdrage” de voksne til bedre adfærd.
Nis Hjort rejste spørgsmålet om, hvornår et projekt er bestyrelsens projekt, og hvornår det er
kommunens projekt. Det er vigtigt, at man politisk anderkender det arbejde, som bestyrelsen udfører,
og at bestyrelsen også for kredit for det, som de har arbejdet for.
Politisk er der en tilkendegivelse af, at såfremt bestyrelsen får en god idé til et projekt, som man gerne
vil handle på og igangsætte, så er det muligt at søge byrådets reservepulje løbende. Projekt skal være
veldefineret og afgrænset.
5. Årsplan for 2019/20 – projekter i bestyrelsesregi
Der blev præsenteret en oversigt over mulige projekter i Vejle Ådal og Fjord i 2019. PP vedlægges.
Inger Pabst peger på, at der bør ske en indvielse af Tørskind grusgrav, når de sidste kunstværker og Ppladsen er færdiggjort.
Egtved Pigens grav medtages i årsplan, som et projekt bestyrelsen følger.
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Mette Ravn tilkendegiver at hun vil prioritere erhverv og adfærd som emner, der startes op i
bestyrelsen i 2019.
I forbindelse med adfærd i ådalen blev diskuteret problemer med støj og andre gener i forbindelse
med teltpladsen ved Ravning.
Det er vigtigt, at synliggøre bestyrelsen rolle i forbindelse projekter og events i området. I den
forbindelse er det en mulighed at arbejde på artikler i VAF og P4-Trekanten med konkrete historier.
Kristine Kortnum påpeger i den forbindelse, at det vil være godt at inddrage børn og unge i
adfærdskampagne som en event i ådalen.
Dan Arnløv opfordrer til, at der holdes temamøde om Vejle Ådal og Fjord for byrådet, hvor
bestyrelsen præsenterer deres tanker og årsplan – gerne i foråret 2019.
Nis Hjort finder, at en workshop om naturudvikling i ådalen vil være fint i 2019.
6. Forslag til Årsplan 2019 for bestyrelsens møder mv.
Revideret årsplan med indkomne forslag medsendes. Der sendes kalenderinvitation ud på de angivne
datoer.
Der var forslag om, at man næste år ikke laver en bustur ud af kommunen, men at man i
stedet kombinerer en temadag om klima med både besigtigelse i området og oplæg fra
relevante personer eksempelvis kommunens resiliensofficer Ulla Varneskov. Der arbejdes videre med
at arrangere en temadag den 23. maj på baggrund af input.
Der arbejdes ikke videre med Unesco udpegning i 2019.
På bestyrelsesmødet i januar 2019 diskuteres opstart af erhverv-arbejdsgruppe. Det vil være relevant
at invitere erhvervschef Morten Damgård. Oplæg om Madværket - f.eks. Peter Sebstrup eller
formanden for Madværket Per Mandrup vil være relevant i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde.
7. Ny naturkanon
Det udsendte brev vedr. naturkanon blev diskuteret. Det blev vedtaget at sende brevet og lade
kommunikationsperson stå for opsætning af brevet og fakta om området. Brev sendes inden den 4.
november 2019.
8. Siden sidst
Der er igangsat projekt med udskiftning og opsætning af nye kanobroer i hele Vejle Å i slutningen af
2018-begyndelsen af 2019. Der vil ske en samlet formidling af broerne, når de er skiftet.
Det blev besluttet at diskutere brug af navnet ”Vejle Ådal og Fjord” og ”DE FIRE DALE” på næste
bestyrelsesmøde i januar 2019.
Klaus Enevoldsen orienterede om dialog med lodsejere ved Ravning, der som konsekvens af stryget
ved Vingsted har påpeget problemer med for høj vandstand i Vejle Å opstrøms stryget.
9. Evaluering og opsamling
Ros til Kristine for at have godt styr på talerækken på mødet.
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