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 Møde i bestyrelsen for 
Vejle Ådal og Fjord  
den 30. januar 2020 

 
Dato 

30. januar 2020 
 
 

Mødetidspunkt kl. 

16:00 
Sluttidspunkt kl. 

18.30 
Inviterede Deltagere:  

Bestyrelsen: 
Kristine Kortnum, Jens Howard Grøn, Jens Jørgen Erichsen, Jørgen Jøker Trachel, Nis Hjort, Mette Ravn, Inger Pabst, 
Uffe Rømer, Rose Henriksen, Inken Breum Larsen, Karl Erik Lund, Morten Teilmann Jørgensen 
Associerede medlemmer: Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Thyge Havgaard Bjerring, 
Fra forvaltningen: Henriette Lang Sørensen, Klaus Enevoldsen,  
Afbud: Kristine Kortnum, Mette Ravn, Morten Teilmann Jørgensen, Dan Arnløv Jørgensen; Thyge Havgaard Bjerring, 
Nis Hjort, Rose Henriksen, Uffe Rømer, jens Ejnar Christensen, Karl Erik Lund 

 
Mødet holdes:  Vingsted Hotel & Konference, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten 
 
Dagsorden: 
Der er kun fremmødt 5 bestyrelsesmedlemmer til mødet. Bestyrelsen er derfor ikke beslutningsdygtig jfr. 
forretningsorden, idet der kræves 2/3 af bestyrelsen er tilstede svarende til 8 medlemmer. Det blev imidlertid 
besluttet at gennemføre mødet, fordi der er beslutninger, der ikke kan vente til næste møde bl.a. vedr. 
bestyrelsens årsprogram. 
 
Ifølge forretningsordenen kan afgørelser også træffes ved skriftlige tilkendegivelser. Referatet sendes derfor 
ud til bestyrelsen med henblik på en skriftelig tilkendegivelse fra de fraværende medlemmer vedr. de 
trufne beslutninger på bestyrelsesmødet. 
 
. 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2019 – godkendt. 
Jens Jørgen Erichsen spurgte til hvordan bestyrelsen kunne følge op på diskussionen om grøde. 
Bestyrelsen kan ikke beslutte noget vedr. grødeskæring, men han synes, der manglende en 
afslutning vedr. emnet i forhold til bestyrelsen. 
Jørgen Jøker kunne oplyse, at der efterfølgende havde været holdt møder mellem Vejle Kommune 
og dambrugerne om grødeproblematikken i forhold til dambrugene i Vejle Å. Og man dermed er i 
dialog om, hvordan man kan følge op på grødeproblematikken præsenteret på mødet den 24. 
oktober 2019. 
 
Kristine Kortnum trækker sig som formand for bestyrelsen. Jens Jørgen Erichsen fortsætter som 
konstitueret formand, indtil der er fundet en ny formand. Jens Jørgen Erichsen opfordrer bestyrelsen 
til at komme med forslag til ny formand, samt potentielle medlemmer til posten ”større erhverv”. 
 
Inger Pabst spurgte ind til mødet mellem den politiske koordinationsgruppe og bestyrelse den 4. 
november 2019. Der vedlægges beslutningsreferat fra Natur- og Miljøudvalgsmødet den 9. 
december 2019 vedr. samarbejdet mellem den politiske niveau og bestyrelsen.  
 
Med hensyn til det fremtidige samarbejde, så er den politiske koordinationsgruppe indkaldt til møde 
med bestyrelsen før bestyrelsesmøde den 2. april 2020 vedr. budget og den 1. september 2020 vedr. 
samarbejde med rådet. 
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3. Projekt Sund Vejle Fjord – udpegning af medlemmer til fjordgruppen 
Der fremlægges organisationsdiagram for projektet, samt forslag til kommissorium for 
fjordgruppen. Bestyrelsen skal udpege to medlemmer jfr. organisationsdiagram. Organisering er 
godkendt af Natur- og Miljøudvalget. 
 
Der er nedsat en Fjordgruppe, som skal være med til at styre hele projektet inden for den politiske 
aftalte ramme. Der er udpeget to medlemmer fra NMU: Lars Schmidt og Morten Skovlund. 
 
Bestyrelsen godkendte, at de to hidtidige medlemmer i arbejdsgruppen for fjorden – Nis Hjort og 
Uffe Rømer - fortsætter som repræsentanter i Fjordgruppen. Forslag til Kommissorium for 
Fjordgruppen vedlægges referatet. 
 
Jens Grøn oplyser, at han har kontakter til muslingefiskere i Limfjorden, der ved noget om hvilke 
krav, der stilles til muslingeproduktion for at den kan kaldes økologisk. Han foreslår vi tager 
kontakt til dem. 
 
Jørgen Jøker spørger til, om der er frie midler i projektet. Han mener, vi bør undersøge muligheden 
for at rense vandet fra Vejle Å for opslemmet materiale med mikrosigter, inden det når fjorden. 

 
4. Formidling og kommunikation Vejle Ådal og Fjord, 2020 

        
 VK har sendt input til en artikel i VAF vedr. brug af krabber fra fjorden på lokale restauranter. 

Der forventes en artikel snarest. Lægges på hjemmesiden, og der sendes besked til bestyrelsen. 
 Spørgsmålet om en genindvielse af kunstværker i Tørskind Grusgrav tages op over for Vejle 

Museerne og afstemmes med de øvrige aktiviteter i Tørskind. 
 Der udarbejdes en formidlingsplan for arbejdet med Sund vejle Fjord i 2020. 
 Morten Teilmann Jørgensen forslag om at lægge vægt på at engagere de lokale – gennem lokale 

medier -  tages op senere. 
 Med hensyn til brug af Facebook fremhæver flere, at de videoklip som naturvejleder Finn 

Lillethorup lægger på Facebook Vejle som præsentation af fremtidige arrangementer virker 
godt. Og de er lette at dele – to klik- via en ”begivenhedsknap” i menuen på siden. Det 
undersøges om vi kan lave en tilsvarende knap på Vejle Ådal og Fjord hjemmesiden 

 Klaus Enevoldsen viste eksempler på hvordan vi formidler kulturhistorie på Vejle Ådal og 
Fjord hjemmesiden og via vore foldere, hvor der bl.a. er tre særskilte pjecer om kulturhistorien: 
Tørskind Grusgrav, Ravning-broen og Bindeballe station. Desuden er relevant kulturhistorie 
beskrevet i alle turfolderne for ådalen. 

 
5. Status for projekter 2019   

 Sund Vejle Fjord – projektet har fået 23 mio. kr. i støtte - 15 mio. kr. fra Velux-fonden og 8 
mio. kr. fra Byrådet – se punkt 3. 

 Vi har fået tilsagn om godt 900.000 kr. fra Miljøstyrelsen til udvikling af oplevelsesrejse i 
ådalen med udgangspunkt i Tørskind Grusgrav. Og byrådet har bevilliget 0,5 mio. kr. til 
etablering af P-plads og renovering af de sidste kunstværker i grusgraven. 

 Der har været to møder med Den Danske Naturfond om området omkring Runkenbjerg og 
Tørskind med henblik på midler til naturudvikling i området.  

 Erhvervsarbejdsgruppen arbejder med at etablere et samarbejde mellem lokale 
fødevareproducenter og lokale restauranter og hoteller. 

 Workshop om adfærd med Rådet i august 2019 – projektet om adfærd er med på årsprogram for 
2020. 

 Arkitektkonkurrence om udsigter.  Vinderprojekter fra arkitektkonkurrence blev præsenteret for 
Hvidbjerg, Nørreskoven og Tørskind. 

 Kunst i ådalen – Statens kunstfond har givet 1 mio. kr. til at udvikle kunst to steder i Vejle Ådal 
og Fjord området. Første nedslagspunkt er valgt ved Østerbo i Vejle. Der skal findes et nedslag 
2 ude i Vejle Ådal. 
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 Landskabsstrategi VÅF- projekt sammen Københavns Universitet i 2020 – arbejdsprogram 
under udarbejdelse – første skitse til arbejdsprogram blev præsenteret. Arbejdsprogrammet skal 
godkendes af Natur- og Miljøudvalget i marts. Resultatet vil blive præsenteret på næste 
bestyrelsesmøde. 

 Nye kanobroer under etablering. Projektet er lavet i samarbejde med Naturstyrelsen. Der blev 
vist billeder af de to første broer, som er sat op ved Tørskind og Ravning. Der opsættes i alt 10 
broer i Vejle Å. De nye broer forventes indviet i forbindelse med kanosæsonen starter den 16. 
juni. Indvielse laves i samarbejde med Naturstyrelsen.  

 
              Udformningen af det fremtidige udsigtspunkt ved Tørskind blev diskuteret med hensyn til    
              valg af beton. Vigtigt, at der vælges en beton og en indfarvning, som får udsigtspunktet til   
              at falde ind i omgivelserne, og ikke får algebelægninger. 
 

6. Præsentation af forslag til årsprogram 2020 
       Der blev fremlagt årsprogram for bestyrelsens arbejde og projekter i 2020. Vedlægges.      
       Bestyrelsen godkende det fremlagte årsprogram 2020. 
 

I forbindelse med en gennemgang af øvrige projekter i ådalen, som Vejle Kommune arbejder med i 
2020 ønskede bestyrelsen at se eksempel på Naturkort, som VK sender ud til lodsejere med særlig 
værdifuld natur. Der vedlægges et eksempel på et Naturkort, som udsendes lamineret til de 
respektive lodsejere. VK udsender 130 stk. fordelt over årene 2018-2021. 

 
7. Succeskriterier for bestyrelsen 2020 

Der medsendes et forslag til succeskriterier for bestyrelsen 2020 til beslutning på mødet den 2. april 
2020. 

 
8. Siden sidst 

Klaus Enevoldsen orienteret om status for Vingstedstryget. Man har politisk vedtaget, at stryget skal 
blive. Derfor forhandles der i øjeblikket erstatninger til de lodsejere, der er berørte af stryget. 
 
Jens Grøn orienterede om, at skovejerforeningen holder et møde den 4. marts 2020 om biodiversitet 
og klima i samarbejde med DN Vejle. 
 

 
9. Evaluering og opsamling  


