REFERAT
Møde i bestyrelsen for
Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal/Vejle Fjord
den 20. september 2016
Mødedato

20. september 2016

Inviterede Deltagere:

Mødested/lokale

DTC

Mødetidspunkt kl.

16:30

Sluttidspunkt kl.

19:00

Bestyrelsen:
Jens Howard Grøn, Jens Jørgen Erichsen, Jørgen Jøker Trachel, Nis Hjort, Mette Ravn, Helle Andersen, Inger Pabst,
Uffe Rømer, Hans Jespersen, Hans Ole Mathiesen, Inken Breum Larsen, Søren Peschardt,
Associerede medlemmer: Arne Sigtenbjerggaard, Dan Arnløv Jørgensen, Niels Clemmensen,
Fra forvaltningen: Klaus Enevoldsen, Henriette Lang Sørensen
Under pkt. 3 og 4 deltager: Mads Fjeldsø Christensen og Karsten Wandall
Afbud:

Uffe Rømer, Niels Clemmensen, Arne Sigtenbjerggaard

Mødet holdes hos Exxit59, Danmarks transportcenter på The Diner.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt
Det blev aftalt, at associerede medlemmer deltager, når det er muligt, da de spiller en
vigtig rolle i forhold til sparring og politisk forankring. Desuden vil bestyrelsen give
besked til de respektive associerede medlemmer, når der er emner på, hvor det vil
være specielt relevant, at netop de deltager.
Der sættes et punkt på dagsorden, som hedder ”Siden sidst”.
Søren Peschardt orienterede om følgende:
Besøg af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen den 19. september 2016,
hvor han så Vejle Ådal og hørte om Vejle Kommunes måde at samarbejde med
lodsejere på.
Kommunes budget for 2017 er vedtaget og der er afsat midler til følgende:
- Udviklingsplanen for Vejle Ådal - 0,5 mio.kr. i 2017 og 0,5 mio.kr. i 2018.
Desuden vil Byrådet se velvilligt på ansøgninger om konkrete projekter.
- Idrætshøjskolernes projekt Outdoor AquaScape - 1,5 mio.kr
- Etablering af forbedrede vinterbadningsfaciliteter ved Tirsbæk strand - 1,5
mio.kr.
- Cykelprojekt for hele Vejle Kommune – 350.000 kr.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22. august 2016 – godkendt
Referatet fra den 22. august lægges på Vejle Ådal- Vejle Fjord hjemmesiden.
Se http://www.vejleådalvejlefjord.dk/
3. Præsentation af projekter og projektidéer
Forvaltningen præsenterer en oversigt over følgende:
- gennemførte og igangværende projekter i Vejle Ådal og Vejle Fjord
- idéer til kommende projekter i Vejle Ådal – Vejle Fjord området
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Mads Fjeldsø Christensen og Karsten Wandall deltager under punkt 3 og 4.
Præsentation med projekter vedlægges som PP.
4. Forslag til projekter fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer
De enkelte bestyrelsesmedlemmer kommer med forslag til hvilke projekter, de gerne
ser igangsat på:
- Den korte bane – de lavt hængende frugter, som forholdsvis let kan høstes
- Den lange bane – de projekter, som kræver et langt sejt træk
Forslag til projekterne skal tage udgangspunkt i de forslag til projekter, som er
identificeret i Erhvervs- og udviklingsstrategien for Vejle Ådal og Vejle Fjord.
Forslag fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer:
Jens Grøn:
Afdække hvordan adgangsforhold reguleres, og hvad områdets skove kan bære herunder
adgang for mountainbikes og publikumsstyring.
Møde om HNV for skove med lokale skovejere.

Om HNV: Københavns Universitet og Aarhus Universitet har i fællesskab udviklet et kort over High Nature Value
(HNV) i danske skove. De har samlet eksisterende data over arter og indikatorer, som viser, hvor vi har de mest
værdifulde skove for biodiversiteten. Naturstyrelsen har bestilt kortet for at kunne prioritere indsatser i skovene og
have det bedst mulige grundlag for de kommende års ambitiøse kortlægning af naturværdier i skovene. Desuden kan
kortet bruges som prioriteringsværktøj for tilskud til privat skov

Hans Jespersen:
Bakker op om emnet med adgang til skove ud fra devisen styret benyttelse giver
beskyttelse.
Formidling – hvad skal den røde tråd være? Vi har mange potentialer på det
kulturhistoriske og geologise område.
Nis Hjort
Lave stenrev i fjorden i samarbejde mellem kommune, fiskere og landbruget.
Arbejde for en bedre tilstand i fjorden ved at lave kvælstofjernelsestiltag som
eksempelvis vådområder.
Dan Arnløv Jørgensen
Skab sammenhæng mellem projekter/oplevelser i området med stier på tværs af
oplevelsestemaer og lokalsamfund. Få de lokale til at fortælle om områderne.
Inger Pabst:
Engagere de frivillige. (Egtved Udviklingsråd har netop fået 170.000 kr. fra ULN over 2
år til at uddanne Egtved Pige ambassadører og udvikle specielle Egtved Pige varer).
Tørskind Grusgrav – løfte området med pleje, formidling og nye P-pladser oven for
grusgraven.
Jens Jørgen Erichsen:
Udbygge stier, så man har en lang gennemgående sti langs sydsiden af fjorden og ud
gennem ådalen. Carwalks god idé. Hvidbjerg og Holzer Hage bør indtænkes
Adgang til arealer i ådalen i kombination med stier, så der også skabes bedre
infrastruktur for lodsejere.
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Mette Ravn
Skabe overblik over stier i ådalen herunder forbindelse til Hærvejen.
Udvikling af Haraldskær som center.
Jørgen Jøker
Samle lokale producenter på Haraldskær herunder brande lokalproduceret fisk
Lokaliseringsplan for dambrug i fremtiden - herunder se på muligheder i forhold til
vandindvinding, Naturbeskyttelseslovens §3 og fredninger.
Hans Ole Mathiesen
Overordnet friluftskort med stier og øvrige faciliteter-seværdigheder for Vejle Ådal og
Vejle Fjord.
Producere fisk, der kan æde plankton.
Der kan laves indgangsportaler til Vejle Ådal fra kendte steder. Kongernes Jelling har
indgangsportal til Hærvejen.
Inken Breum Larsen
Det er ikke i sig selv nok med stier. Der skal være mere i det for lodsejerne.
Klaus Enevoldsen
Kan der laves privat skov MTB-bane?
Jens Grøn
Ikke oplagt i skovejerbestyrelsen at lave privat MTB-bane. Det offentlige dækker det
godt gratis. Kan man få økonomi i det som privat lodsejer?
Bestyrelsen anbefalede, at der som noget af det første arbejder med:
- Publikumsstyring, sti-kort, information og stiudvikling i bred forstand, herunder
carwalks (stier der er korte og let tilgængelige i bil med et højt serviceniveau),
samt en overordnet sti, der forbinder fjord og ådal fra øst til vest.
- Udvikling af Haraldskær som center for formidling og samskabelse, herunder
Vejle Ådal/Fjord produkt branding og afsætning.
I forlængelse heraf blev der peget på følgende to projekter:
-

Projekt med lokale fortællere - stolthedsprojekt med brug af frivillige lokale fortællere
Afsætning af Vejle Ådal produkter – naturkød og fisk fra dambrug.

5. Præsentation af tilrettet forretningsorden
Der præsenteres tilrettet forretningsorden af formand og næstformand
Forretningsorden godkendt. Udsendes dateret 20. sept. 2016.
6. Mødekalender for de næste møder
Formand og næstformand præsenterer mødekalender for de kommende møder i
bestyrelsen.
Tidspunkt for bustur i Vejle Ådal-Vejle Fjord området fastsættes.
Der er udsendt Doodle med forslag til 6 forskellige mødedatoer i november. Det blev
aftalt at turen rundt i Vejle Ådal og det næste bestyrelsesmøde afholdes på samme dag
mellem kl. 12 og 19.
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Husk at svare på Doodle hurtigst muligt, så dagen kan blive lagt fast.
Forslag til mødekalender for de næste 3 møder i bestyrelsen i 2017 udsendes sammen
med dagsorden til næste møde.
Forvaltningen planlægger turen i ådalen i samarbejde med formand og næstformand.
Helle Andersen og Jens Jørgen Erichsen laver forslag til emner for mindre arbejdsgrupper
under bestyrelsen i forhold til de emner, som bestyrelsen har valgt de vil arbejde med.
Fundraising vil indgå som element i arbejdsgruppernes arbejde. Præsenteres på næste
bestyrelsesmøde, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer vælger sig på emner.
7. Nedsættelse af Råd
Det diskuteres hvorledes nedsættelse af rådet skal foregå.
Ud fra den udsendte liste over medlemmer i Rådet samler hvert interesseområde forslag
til medlemmer i Rådet. Bestyrelsen vil ud fra denne liste pege på de medlemmer, som
får plads i Rådet.
Deadline for indmelding af forslag: 1. november 2016
8. Kommunikation fra mødet
Hjemmesiden for Vejle Ådal og Vejle Fjord Hvordan vil bestyrelsen fremover bruge
hjemmeside og Facebook mv.? Referater fra bestyrelsesmøder? Oplysninger om
bestyrelsesmedlemmer?
Forvaltningen laver oplæg til brug af hjemmeside og Facebook til næste
bestyrelsesmøde.
De godkendte referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmeside sammen med
bestyrelsens sammensætning.
Der sendes skabelon ud til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, så de kan skrive en kort
præsentation af sig selv til hjemmesiden.
Deadline for indsendelse af præsentation: 10. oktober 2016.
9. Evaluering og opsamling
Hvordan gik mødet?
Det var fint med en overordnet diskussion af emner til projekter. Flere ser frem til at
arbejde i arbejdsgrupper med detaljerne.
Godt engagement og god energi i mødet.
Helle Andersen og Jens Jørgen Erichsen præsenterer forslag til milepælsplan/årshjul for
bestyrelsen på næste møde.
10. Evt.
Jens Grøn opfordrer til, at referat fra det sidste stormøde i Vingsted fra 17. marts 2015
sendes med rundt til bestyrelsen.
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