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 Referat af møde i bestyrelsen for 
Vejle Ådal og Fjord  

den 5. november 2020 
 

Dato 

5. november 2020 
 
 

Mødetidspunkt kl. 

16:00 
Sluttidspunkt kl. 

18.30 
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, Rose Henriksen, Morten Hansen 
Associerede medlemmer: Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Thyge Havgaard Bjerring, 
Fra forvaltningen: Henriette Lang Sørensen, Klaus Enevoldsen,  
Afbud: Jens Howard Grøn, Rose Henriksen, Morten Hansen, Jens Ejnar Christensen 

 
Mødet holdes:  Hotel Sinatur Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle 
 
Dagsorden: 
. 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1. september 2020 – godkendt. 

 
3. Projekt Randbøldal – oplæg fra Keld Andersen fra Landbrug og Vand 

PP med oplæg medsendes.  
Inken fremhæver, at det er flot at Vejle Kommune har reageret så hurtigt i forbindelse med 
forurening med malakitgrønt. Det er et godt signal både over for dambrugere og lystfiskere. Det er 
vigtigt at alle interessenter inddrages i projektet i Randbøldal herunder lystfiskere, DN og 
dambrugserhvervet. 

 
4. Nyt om samarbejdet med Den Danske Naturfond  - oplæg ved Klaus Enevoldsen 

Diskussion af samarbejdsmuligheder med Den danske Naturfond herunder muligheder vedr. køb og 
salg af jord til Den Danske Naturfond. PP med oplæg vedlægges. 
Det blev besluttet at invitere Flemming Nielsen, Direktør for Den Danske Naturfond med til 
bestyrelsesmødet i februar 2021. 
 
Den generelle udmelding var, at et projekt med Den Danske Naturfond giver spændende muligheder 
i ådalen. 
 
Nis Hjort fremhævede, at det er vigtigt at få lavet en styregruppe om projektet på samme måde som 
Fjordgruppen. 
 
Jørgen Jøker har et par bekymringspunkter i forhold til naturprojekter i ådalen: 
- er bange for flere mange mennesker på de centrale steder i ådalen. Det må ikke blive tivoli. 
- er bange for at kommunen ikke lever op til sine plejeforpligtigelser. 
Han vil imidlertid gerne arbejde for et lavbundsprojekt med vandtilbageholdelse ved Ravning-
Vingsted. 
 
Det vil være godt med fælles projekter med fælles mål. 
 

5. Bestyrelsens rolle i fremtiden  
a. Hvordan skal bestyrelsens rolle være fremover? 
b. Hvordan forholder bestyrelsen sig til en række store udfordringer vedr. klima herunder 

tilbageholdelse af vand i forhold til Vejle By og i forhold til etablering af lavbundsområder til 
CO2 binding? 
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c. Hvordan inddrager bestyrelsen rådet i det fremtidige arbejde? 
 
      Alle fik lejlighed til at reflektere over disse tre spørgsmål. Konklusionerne, som rammer den    
      fremtidige rolle ind, findes i vedlagte notat.  Hovedkonklusionerne var følgende: 
 

- Bestyrelsen har forsat en rådgivende funktion over for Vejle Kommune. 
- Bestyrelsen skal arbejde aktivt for og inspirere til at skabe et attraktivt område og samtidigt 

skabe vækst i Vejle Ådal og Fjord området. 
- Bestyrelsen skal fortsat deltage i arbejdsgrupper/styregrupper vedr. konkrete projekter, som 

bestyrelsen finder det vigtigt at deltage aktivt i. 
- Bestyrelsen hjælper med at kommunikere budskaber ud på andre platforme via deres netværk, 

til det bagland, som de repræsenterer. 
 
      Hovedkonklusionerne fremlægges på næste møde med henblik på at opnå konsensus om     
      bestyrelsens fremtidige rolle.  
       
      Desuden fremkom en række spørgsmål og oplysninger, som bestyrelsen fik til overvejelse: 

o Hvordan erstattes medlemmer af bestyrelsen? – bestyrelsen er jo i høj grad personligt 
udpeget. 

o Overvej politikernes rolle i bestyrelsen fremover. 
o Bestyrelsen kunne søge inspiration hos andre lignende bestyrelser i andre kommuner. 
o Vejle kommune kan ikke, må ikke og har ikke kompetencer til at stå i spidsen for egentlige 

erhvervsprojekter, hvis de ikke relaterer til kommunens opgaver. 
o Vejle Kommune har fundraising-kompetencer, som kan stilles til rådighed i et vist omfang 

eksempelvis i forbindelse med at folk i ådalen ønsker at søge fondsmidler til 
erhvervsprojekter. 

  
6. Årsprogram 2021  

Diskussion af projekter, der skal arbejdes med i 2021. Klaus præsenterede de projekter, der er i gang 
i området i Vejle Kommune. Det bør besluttes hvilke projekter bestyrelsen involverer sig i, og 
hvilke de følger. Det endelige årsprogram 2021 vedtages på 1. bestyrelsesmøde 2021. 
 
Morten Teilmann gjorde opmærksom på at der er vigtigt at fastsætte målgrupper i forbindelse med 
adfærdskampagnen. 
 
Jens Jørgen Erichsen vil gerne genoptage arbejdet med den samlede fortælling i området. 
 
Thyge Bjerring påpegede, at der bør arbejdes med en struktur for autocampere, og hvor de kan 
holde uden at være til gene for andre. 
 
Dan fortalte, at der er afsat penge til at arbejde med bænke og formidling langs Bindeballestien. 
Desuden går man nu i gang med at renovere Vejle Sportsfiskerforenings Hus. Kan det sted også 
bruges af andre? 
 

7. Årshjul for bestyrelse og råd  
        Mulige tema-emner for 2021 blev præsenteret. Temaerne skrives ind under årshjulet, og det tages   
        op løbende hvilke emner, der skal på næste bestyrelsesmøde. 
 
        Det vil være vigtigt at få en samlet status på opkøb Ravning –Vingsted på det første møde i 2021. 
 
         Årshjul med datoer vedlægges. Der er sendt kalenderinvitation ud til alle møder. 
             
8. Opsamling  

- Opsamling fra Rådsmødet den 1. september 2020. 
Vi skal blive bedre ril at spotte og inddrage rådsmedlemmerne i igangværende projekter. 

- Igangværende projekter i Vejle Ådal og Fjord området.  
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De associerede politiske repræsentanter redegør for, hvad der er i gang i de respektive 
forvaltninger af relevans for Vejle Ådal og Fjord samarbejdet. 

- Vingstedstryget og erhvervelser af jord i ådalen mellem Vingsted og Ravning. 
- Nis Hjort ønsker en diskussion af hvordan vi tager hånd om rekreativ trafik og færdsel i ådalen 

– gerne som drøftelse i området. 
- Det undersøges, hvad status er for den igangværende fredningssag. 
 

9. Evaluering og opsamling  


