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 Møde i bestyrelsen for 
Vejle Ådal og Fjord  

den 1. september 2020 
 

Dato 

1. september 2020 
 
 

Mødetidspunkt kl. 

16:00 
Sluttidspunkt kl. 

16.50 
Inviterede Deltagere:  

Bestyrelsen: 
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: Inken Breum Larsen 

 
Mødet holdes:  Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten 
 
Dagsorden: 
. 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
  
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. maj 2020 - godkendt 

 
3. Præsentation af Morten Hansen og mødeform 

Velkommen til Morten Hansen. Morten præsenterede kort sig selv og sin motivation for at gå ind i 
bestyrelsen. 

4. Siden sidst 
Der blev orienteret om følgende:  
- Der er sendt brev til den politiske følgegruppe vedr. budget 2021 af formand og næstformand 

den 9. juli 2020. 
- Møde med lodsejerforeningen den 18. august 2020 
- Landskabsplanprojektet – morgenkaffemøde den 16. september 2020 – senere udsat på grund af 

stigende corona - smittetal 

- Nyt vedr. Den Danske Naturfond: På næste bestyrelsesmøde ønskes en diskussion bl.a. vedr. 

køb og salg af jord til Den Danske Naturfond.  
- Vingsted-stryget - Der har været møde med borgmesteren om erhvervelse af jord i Vejle Ådal 

mellem Vingsted og Ravning med baggrund i problemstillingerne med oversvømmelser efter 
etablering af stryget i Vingsted. 

- Nis Hjort orienterede om, at der i øjeblikket sker meget i fjorden med udplantning af ålegræs og 
udlægning af muslinger. Der er desuden opfisket ca. 11 tons krabber i ruser af fjordfiskerne. 
Han foreslår at Klaus Balleby deltager på næste bestyrelsesmøde og orienterer om projektet. 

 
5. Adfærdskampagne 

Der blev præsenteret et oplæg til adfærdskampagne for hunde i snor. PP vedlægges. 
Nis Hjort kommenterer, at der skal være humør og glimt i øjet i det materiale, som præsenteres. 
Morten Teilmann foreslår at sætningen ”Den gør ikke noget” måske kan bruges i materialet. 
Husk at kampagnen ikke kun omhandler andre mennesker. Det er også vigtigt at få med, hvad 
hunden kan skade i naturen i forhold til vilde dyr og fugle. Er der nogen som har et eksempel på 
denne type af adfærd, så meld gerne ind. 

 
6. Strategiske emner i bestyrelsen 

- Hvordan udnytter vi at så mange mennesker har brugt og bruger naturen under Corona 
- Hvordan brander vi området bedre? 
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- Brainstorm på gode ideer. Vi slår søm i på møde i november 
- Hvordan kan den samlede fortælling om området hjælpe med branding? 
- Klima og vandtilbageholdelse – hvordan kan bestyrelsen bidrage til opfyldelse af 

verdensmålene? 
- Hvordan kan bestyrelsen bruge indvielser, møder mv til synliggørelse? 

             
             Med udgangspunkt i ovennævnte spørgsmål kom der følgende udsagn: 

 
   Hvordan brander vi området bedre? 

Thyge: Der er mange nye brugere i naturen som følge af corona. Det skal man forholde sig til. 
 
Jens Grøn: skal vi arbejde med enkelte hotspots i området eller skal vi arbejde på at få de 
besøgende delt ud? 
 
Nis Hjort: Vi skal brande det hele og brande forskelligheden spredt ud over området. 
Et eksempel på, hvad brand kan gøre, er omtalen af Syvårssøerne i TVsyd samt omtale hos 
blokkere. Medieomtale og blokkere har således været med til at sprede budskabet. Det har 
giver massive besøgstal, så området har virket overrendt i en periode. 
 
Mette Ravn: Naturen kan noget lige nu. Vi skal bruge det. Vi skal ikke bevare hemmeligheder 
om Vejle Ådal.  Og vi er blevet bedre til at synliggøre området. 
 
Jens Jørgen Erichsen: Skal vi ansætte blokker? Og hvad har vi af gode ideer til branding? 
 
Kompendium om Vejle Kommune i forskellige medier over sommeren blev uddelt. 
 
Vandet, der vandrer og De fire Dale. Hvordan får vi det tilbage på sporet? 
Jens Grøn: Vi vil alle gerne gøre det godt – vi skal gøre det enkelt og fortælle om både natur 
og kultur. Landskabet er skabt af vand, erhverv i ådalen er skabt af vand. Vi skal fortælle om 
kulturhistorien og dermed de mennesker, der boede og levede i ådalen. 
De sange vi synger, den litteratur der er om ådalen og landskabet. Hvad gør det ved os? Få det 
poetiske med. 
 
Morten Teilmann: Vi skal have den større fortælling 
 
Inger Pabst: Navnet Vejle Ådal er hjerteblod. Det bør indgå i vores fortælling. 
 
Nis Hjort: Historien om ”De fire dale og vandet, der vandrer” må ikke dø – historien er god – 
brug den. Den er interessant og giver samling på området. Vand er et fantastisk emne. Det vil 
være skelsættende for vores udvikling af området. 
 
Morten Hansen: Vandet er meget dynamisk. Det ser vi i Tirsbæk Bakker. Det er et emne, der 
kommer mere fokus på. Så det er et godt tema med vandet. 
 
Thyge: Vandet binder også vores lokalområde sammen. Vandet skaber sammenhængskraft i 
området. 
 
Emnet klima og vandtilbageholdelse – hvordan bidrager bestyrelsen? – med på næste møde. 

 
 
7. Evaluering og opsamling – vi nåede ikke punktet. 

        . 


