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 Møde i bestyrelsen for 
Vejle Ådal og Fjord  
den 23. januar 2019 

 
Dato 

23. januar 2019 
 

 

Mødetidspunkt kl. 

16:00 

Sluttidspunkt kl. 

18.30 
Inviterede Deltagere:  

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: Jens Howard Grøn, Uffe Rømer, Inken Breum Larsen, Jens Ejnar Christensen 

 
Mødet holdes:  Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2018 - godkendt 

 

3. Brug af navnet ”Vejle Ådal og Fjord”  

Teknik- og Miljødirektør Michael Sloth fremlagde dette punkt. Hans hovedbudskaber var: 

 

”Vi tager en timeout med arbejdet med de fire dale i bestyrelsesregi. Der skal være større ejerskab til 

fortællingen. Derfor tages den nu hjem til politisk drøftelse igen. Og forvaltningen vender tilbage til 

bestyrelsen, når politikerne er parate til at gå videre med den samlende fortælling. 

Forvaltningen må erkende at det er gået for hurtigt, og at der har været for meget fokus på byggeri. 

Fortællingen om De fire Dale skal integreres bedre i forhold til de eksisterende elementer og attraktioner, 

herunder Egtved Pigens Grav, Kongernes Jelling, Haraldskær mv. 

Der skal arbejdes med processen for at styrke ejerskab og lokal forankring i forhold til det samlede projekt.” 

 

I bestyrelsen var der bred forståelse og opbakning til, at processen nu lægges tilbage til politikerne. 

 

Samtidig blev der fra flere givet udtryk for at fortællingen om De fire Dale er en god historie, som 

sammenbinder området. 

 

4. Oplæg om erhverv og turisme i relation til Vejle Ådal og Fjord 
       v. Morten Damgaard, Chef for Erhvervsservice og Turisme. Powerpoint fra fremlæggelse medsendes. 

        Vigtige pointer: 

- Der er erhvervsmæssigt fokus på fødevarer på forskellig vis. Bl.a. samarbejder mellem leverandører og    

               aftagere – restauranter, kantiner mv. 

- Turismemæssigt ligger Vejle nr. 6 på landsplan 

- Med hensyn til erhvervsturisme (konferencer mv.) ligger vi nr. 3 - kun overgået af København og Århus 

- Cykelturisme er i vækst, og der er fokus på at understøtte denne form for turisme på forskellig vis 

- Der satses også på familieturisme med oplevelser som Kongernes Jelling, Økolariet og Gorilla Park 

- I turismesammenhæng er det vigtigt at kunne præsentere en ”årets nyhed”. 

- Der er stort potentiale for at sælge vandreturisme – især hvis vi får certificeret de bedste vandreruter. 

- Der skal laves en ny erhvervspolitik i 2019. Bestyrelsen inviteres til at deltage. Det kunne være under 

punktet ”Fremtidens oplevelser”.              

 

5. Status for arbejdet Vejle Ådal og Fjord 2018  
Klaus Enevoldsen fremlagde en status over, hvad der var nået i 2018 - herunder status for igangværende 

fundraising. Powerpoint fra fremlæggelse medsendes. 
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6. Årsplan og succeskriterier for 2019  

Som indledning fremlagde Jens Jørgen Erichsen årsplanen for 2019, som blev besluttet af bestyrelsen på mødet 

den 24. oktober 2019. Det gav anledning til følgende kommentarer: 

 

Arbejdsgruppe om MTB 

Der blev lagt vægt på, at arbejdsgruppen om mountainbikes startes op igen. Samtidig opfordrede Dan Arnløv 

Jørgensen arbejdsgruppen til at udpege et medlem til den gruppe, der er etableret i forvaltningen mellem 

embedsmænd og politikere om mountainbike i hele Vejle Kommune. 

 

Følgegruppe Tørskind 

Vejle Museerne er ved at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med udvikling af Tørskind 

Grusgrav. Der er udpeget en fra Natur og Friluftsliv til at deltage i arbejdsgruppen. Det er vigtigt, at der også 

kommer en med fra den tidligere arbejdsgruppe under bestyrelsen. Det var Inger Pabst og Inken Breum Larsen, 

som deltog fra bestyrelsen. Det meldes videre til VejleMuseerne, at bestyrelsen gerne vil deltage i 

arbejdsgruppen. 

 

Arbejdsgruppe Erhverv 

Der lægges stor vægt på fra bestyrelsens side at få startet en erhvervsarbejdsgruppe op. Det er vigtigt at komme 

op i helikopteren og finde ud af, hvad erhvervene i området kan og vil, inden der sættes konkrete initiativer i 

gang. Der skal laves et analysearbejde først. Det er vigtigt at have fokus på brand, forsyning og 

leverancesikkerhed, inden man går i luften med større initiativer. 

 

Jens Jørgen Erichsen oplyser, at Økologisk Landsforening har kampagnemidler, hvor landbrugsskoleelever kan 

indgå i forskellige projekter. Nogle har f.eks. fået midler til lave business cases for specielle former for 

produktudvikling. Måske kunne man søge et erhvervsprojekt her vedr. landbrug? 

 

Der blev nedsat følgende arbejdsgruppe om erhverv: Jens Jørgen Erichsen, Mette Ravn, Jørgen Jøker Trachel. 

Desuden er der ønsker om at inddrage Morten Damgård som Erhvervs- og Turismechef og afdelingsleder Klaus 

Enevoldsen. 

 

Egtved Pigens grav 

Projektet med Egtved Pigens grav følges af bestyrelsen gennem den styregruppe, der er nedsat for projektet. 

Inger Pabst og Dan Arnløv Jørgensen er medlemmer af styregruppe, og der bringes nyt om projektet ind i 

bestyrelsen ad den vej.  

 

Følgegruppe adfærdskampagne 

Vejle Kommune starter en kampagne om affald og adfærd i 2019. Det er tidligere besluttet at lave en 

følgegruppe under bestyrelsen. Jørgen Jøker Trachel meldte sig, og det foreslås at Inken Breum Larsen også 

deltager. Dan Arnløv Jørgensen foreslå at inddrage Lars Henrik Nielsen fra Spinderihallerne i arbejdet med en 

kommunikationsplan om adfærd. 

              

              Å-bade i Vejle Å 

              Gerda Haastrup Jørgensen kom med et forslag til et nyt projekt i Vejle Å. Skibet Lokalråd har i længere tid        

              arbejdet med et projekt omkring et å-bad i Vejle Å ved Haraldskær. Der er tale om et å-bad isoleret fra åen, så   

              å-vandet gennem et filter kan renses for bakterier. Forslaget går ud på, at der kunne etableres å-bade en 3-4      

              steder langs Vejle Å.  

              Det vil være fint at engagere flere lokalråd og Rådet for Vejle Ådal og Fjord i et sådant projekt.   

              

              Succeskriterier 2019 

              De fremlagte forslag til succeskriterier for bestyrelsen i 2019 blev godkendt med følgende tilføjelser: 

- øget synlighed og kommunikation om bestyrelsens arbejde 

- der skal være startet en erhvervsarbejdsgruppe og analysearbejdet om erhverv i Vejle Ådal og Fjord 

skal være påbegyndt 

-  

Der medsendes oversigt over medlemmer i de igangværende arbejdsgrupper og følgegrupper.  

 

7. Projekter til budget 2020 

   Byrådet starter sin budgetproces i foråret 2019 til budget 2020. Bestyrelsen bør derfor allerede nu   

   overveje hvilke projekter, de ønsker at ansøge byrådet om. Bestyrelen opfordres til at melde punkter ind på    

   mødet den 28. marts. Politikerne skal have listen over projekter til budgetprocessen, som starter i maj. Det vil   
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   være fint at melde en 3-4 ting ind. Det realistiske vil være projekter til mellem 500.000 og 1. mio pr. projekt. 

 

8. Godkendelse af årsplan 2019 for bestyrelsens møder mv. – årsplan blev godkendt. 

 

9. Siden sidst  

- Orientering om dialog med lodsejere ved Ravning om Vingstedstryget: Der er aftalt en proces, hvor en 

uvildig rådgiver (Cowi) gennemgår beregninger af, hvor meget stryget påvirker arealer opstrøms. Vi 

forventer at modtage resultater i slutningen af marts 2019. Herefter vil man sætte Landbrugsstyrelsen 

til at udregne erstatninger for de berørte arealer. 

- Orientering vedr. resultat af naturkanon – Vejle ådal og Fjord blev ikke en del af Danmarks 

Naturkanon, selvom der blev meldt mange gode indlæg ind vedr. området. 

- Der arbejdes videre med at planlægge en natur-workshop med lodsejere mhp. på fundraising til 

naturtiltag i Vejle Ådal. 

- Det er besluttet, at den nye leder for Kongernes Jelling tilbydes pladsen som bestyrelsesmedlem for 

Kultur når Hans Ole Mathissen stopper 1. februar 2019. 

- Tak til Hans Ole Mathissen for hans engagerede arbejde i bestyrelsen, og held og lykke med det nye 

job som naturvejler på Ertholmene – en del af Danmarks Naturkanon. 

 

10. Evaluering og opsamling 

 

 


