Referat

Møde i bestyrelsen for
Vejle Ådal og Fjord
Mødedato

Mødested/Lokale

Mødetid

Sluttidspunkt

8. november 2021

Kirketorvet 22, Mødelokale 1

16.00

18.30

Deltagere
Jens Jørgen Erichsen, Nis Hjort, Inger Pabst, Jens Grøn, Jørgen Jøker Trachsen, Karl Erik Lund, Morten Teilmann
Jørgensen, Inken Breum Larsen og Uffe Rømer
Nye medlemmer: Jørgen Andersen, Lotte Michaelis-Kjær, Peer Høgsberg
Sekretariat: Klaus Enevoldsen, Henriette Lang Sørensen og Johanne Hardervig
Fraværende
Inken Breum Larsen, Jørgen Jøker Trachsel,
Associerede medlemmer: Jens Ejner Christensen, Dan Arnløv Jørgensen og Thyge Havgaard Bjerring

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt med få justeringer af punkternes rækkefølge.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. september
Vedhæftet.
Godkendt.
3. Kort præsentation af nye deltagere
Jørgen Andersen, var med for at prøve, men har meddelt at grundet hans
travle kalender desværre må takke nej til at indgå som fast medlem af
bestyrelsen.
Bestyrelsen bød velkommen til:
Lotte Michaelis-Kjær, Turisterhvervet
Peer Høgsberg, Friluftsrådet
Forvaltningen vil gerne indbyde de nye til et lille intromøde i januar
2022, når de nye politiske medlemmer også er startet. Der kommer en
invitation, når datoen er fundet.
4. Mulige emner til ny næstformand mhp. valg i februar 2022
Opgaven som næstformand består af et forretningsudvalgsmøde før
hvert bestyrelsesmøde, hvor der fastlægges en dagsorden og debatteres
hvilke væsentlige emner, der skal op.
Derudover er næstformanden sparringspartner for formanden, hvis der
opstår akutte emner mellem møderne, samt hjælper med at gennemføre
bestyrelsesmøderne.
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Posten besættes næste gang, når alle har haft mulighed for at overveje
det.
5. Evaluering af bestyrelsen v. Klaus Enevoldsen
Klaus Enevoldsen har ringet rundt og snakket med samtlige
bestyrelsesmedlemmer og tilknyttede ledere og snakket med dem, ud fra
en række spørgsmål.
Se vedhæftede sammenskriv.
Bestyrelsen drøftede kort roller og gensidig forventninger. Dette skal på
et møde i 2022.
Kommentarer fra bestyrelsen:
Hvis nye interessenter skal aktiveres, skal vi bruge sociale medier.
Det er vigtigt, at oversætte de gode projekter der kører til et let
forståeligt sprog, der giver mening for modtageren. Det kan f.eks.
tydeliggøres, hvordan projekterne hænger sammen med verdensmålene
og/eller biodiversitet.
Det er vigtigt at formidle, hvad der er i naturen af gode muligheder og
projekter.
Idé: Åbne CitizenLab et par måneder før hvert rådsmøde, hvor alle
borgere kan komme med idéer og forslag til, hvad der skal ske i Vejle
Ådal og fjord.
Idé: Lav Ådalens festival, der samler nogle af idéerne og projekterne,
hvor folk kan komme og debattere dem. Evt. som led i afholdelse af
rådsmøde.
Bestyrelsen drøftede, at fjorden ikke var nævnt meget i samtalerne, men
den kommer til at blive arbejdet videre med igennem Sund Vejle Fjord og
Lillebælt samarbejdet.
Måden man arbejder med Sund Vejle Fjord, har været godt, så
bestyrelsen vil gerne lade sig inspirere af metoden i et terrestrisk
projekt.
Drøftelse af Rådet
Bestyrelsen drøftede Rådets rolle.
Hvert bestyrelsesmedlem repræsenterer en del af rådet inden for de
forskellige interesser.
Bestyrelsen ønsker at kunne invitere flere og bredere ud til rådsmøderne,
så der kommer inputs fra alle med interesse i området.
Det skal tydeliggøres, hvad Rådets rolle og mandat er, så de ved, hvad de
går ind til – og hvad deres bidrag bliver brugt til.
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Der skal være opmærksomhed på, hvilke emner bestyrelsen beder Rådet
om at arbejde med. Bestyrelsen vil overveje om der er emner, der kan
tiltrække yngre interessenter, så Rådet bliver mere repræsentativt
demografisk.
6. Fornyelse af bestyrelse - forretningsorden og kommissorium vedhæftet
Bestyrelsen kigger på forretningsorden og drøfter mhp. en fornyelse .
Balancen mellem løbende kontinuitet og udskiftning er målet.
Der har været en naturlig udskiftning, som gør sætningen om 2
genvalgsperioder mindre nødvendig.
Det er væsentligt, at der skabes og opretholdes et forum, hvor der er
respekt for andres holdninger.
Forvaltningen skal lave et udkast til revideret forretningsorden, hvor
bestyrelsens værdier tilføjes ud fra emnerne; dialog, samarbejde og
tillid.
7. Forslag til årshjul 2022 - vedhæftet
Datoerne bliver sendt ud med referatet. Hvis der er datoer, der slet ikke
passer, skal bestyrelsen give en hurtigt tilbagemelding.
8. Status på projekter, som bestyrelsen følger – vedhæftet
Forvaltningen fremlagde status på igangværende projekter, hvor
bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål – specielt om fremme af
lokale fødevarer og arbejdet med lysåben natur.
9. Status på arbejdet med Landskabsplanen
Forvaltningen fortalte om baggrund og status for den regionale
landskabsplan, som bestyrelsen, forvaltningen og Københavns
Universitet samarbejder om.
10. Bestyrelsens årsprogram 2022 ud fra status 2021
Bestyrelsen drøfter, hvilke projekter de prioriterer at følge i 2022.
Forvaltningen fremlagde forslag til projekter og emner, som bestyrelsen
kan prioritere. Slides vedhæftes.
Forslag om at bestyrelsen kan debattere biodiversitet – specielt i
skovene. Bestyrelsen ønsker, at det kommer på et møde i 2022 – evt.
med udgangspunkt i erfaringerne fra Jelling projektet.

11. Følgegruppe til naturudvikling og biodiversitet
Bestyrelsen vedtog på mødet i september, at medlemmerne skulle
overveje, hvem der havde lyst til at deltage i en følgegruppe. Uffe Rømer
har meldt sig.
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Gruppen består nu af Uffe Rømer, Jens Grøn og Peer Høgsberg.
12. Gensidig orientering
 Erhvervsgruppen v. Jens Jørgen Erichsen og Johanne Hardervig
Erhvervsgruppen har lavet beskrivelser på fisk og naturplejeokse, som
skal testes af kokke. De skal eksperimentere og finde ud af om
produkterne lever op til kravene og hvad de kan bruges til. Arbejdet er
udsat til 1. kvartal i 2022, da branchen har haft travlt efter corona.


Status for Egtvedpigens Grav v. Inger Pabst
Der har været 100-års jubilæum i år. Det har været et godt år med en del
opmærksomhed og et pænt besøgende på trods af Corona.
Der er lavet en Egtvedpige sang, som har været brugt i forbindelse med
jubilæet.
Arbejdsgruppen er ved at lave kernefortælling og klargøre en arkitekt
konkurrence. Der skal være fokus på kultur og natur – og samspillet
derimellem.



MeetingVejle og turisme v. Lotte Michaelis-Kjær
MeetingVejle er ved at gentænke, hvordan mediebilledet skal se ud i
2022 og 2023. Det bliver rigtigt spændende at bygge videre på.
Der er mange små interessegrupper, som vokser helt vildt, som også
bevæger sig i yderperioderne. F.eks. ornitologer, vandrere osv., som er
nogle interessante grupper at holde øje med.



Historien om Vejle Ådal og Fjord
Bestyrelsens arbejdsgruppe har revideret materialet, så det nu kan
afprøves ved interessenter i ådal- og fjordområdet. Det overvejes om
historien kan indgå i arbejdet med Den Regionale Landskabsplan.

13. Evt.
Bestyrelsen drøftede kort, hvordan bestyrelsens ”why” og projekter kan
formidles ud til borgere i området.
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