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Mødedato Mødested/Lokale Mødetid Sluttidspunkt 

9. juni 2022 Kongernes Jelling 
Gormsgade 23 
7300 Jelling 

18.00 19.30 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra den 7. april 2022  

referat vedlagt 
Godkendt 

 
3. Opsamling på Temadagen. 

Bestyrelsen oplevede det gennemgående tema for dagen som 
”sammenhænge”. Derfor drøftede bestyrelsen sammenhænge mellem 
kultur, natur og oplevelser.  
Bl.a. sammenhænge mellem Økolariet og naturudstillingen på 
Haraldskær eller sammenhængen mellem vores skønne stier og 
formidlingen i VisitVejle. Bestyrelsen ønsker et tværgående princip ved 
de forskellige formidlingssteder om, at inspirere gæster til at besøge 
andre oplevelsessteder i området.   
I den forbindelse blev bestyrelsen enige om at invitere Erhvervs- og 
turismechef, Morten Damgaard, og Direktøren for Destination 
Trekantsområdet, Martin Perregaard-Bitsch til næste bestyrelsesmøde 
for at fortælle om turkoncepter. 
  
Bestyrelsen drøftede og blev enige om, at samfundet er så åbent igen, at 
det er ok igen at være ambitiøse i brugen af vores områder. 
 
I forhold til afholdelse af arrangementer på tværs af bestyrelse og råd 
bliver vi nødt til at arbejde med en strammere politik for tilmelding til 
arrangementet 

Deltagere 

Inger Pabst,  Jens Jørgen Erichsen, Lars Feldskou, Morten Teilmann-Jørgensen, Nis Hjort, Søren Peschardt, Uffe 
Rømer 
Associerede medlemmer: Dan Arnløv Jørgensen og Thyge Havgaard Bjerring 
Sekretariat: Klaus Enevoldsen,   Henriette Lang Sørensen og  Johanne Hardervig 

Fraværende 
 
Jens Grøn, Jørgen Jøker Trachsen,  Lotte Michaelis-Kjær,  Peer Høegsberg,  Inken Breum Larsen, 
 
Jens Ejner Christensen, 
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4. Landskabsplanen – vedlagt 

Forvaltningen præsenterer landskabsplanen herunder en kort 
gennemgang af vision, mål og foreslåede projekter, samt udpegninger på 
kort. Bestyrelsen debatterer forslaget. 
 
Bestyrelsen har fået tilsendt Landskabsplanen, som skal på Klima-, 
Natur og Miljøudvalget den 20. juni.  
Forvaltningen præsenterede hovedelementer af planen. Bl.a. tilføjelsen 
af resten af Skærup Ådal til projektområdet.  
 
Bestyrelsen godkendte forslaget til Landskabsplan til udsendelse i 
offentlig høring. 
 

5. Afvikling af Rådsmøde den 8. september 2022 
Orientering om hvordan rådsmødet foreslås afviklet og struktureret i 
forhold til de 15 prioriterede projekter i Landskabsplanen 
 
Forvaltningen fremlagde kort forslag til, hvordan rådsmødet afholdes i 
år.  
Bestyrelsen vedtog at rådsmødet skal handle om projekterne fra 
Landskabsplanen, hvor rådet skal være med til at kvalificere på 
projekterne.   
Bestyrelsen ønskede at alle lokalråd i området bliver inviteret, samt de 
lodsejere, der har bidraget til planen.  
Invitationerne skal være præcise og forklarende, så flest mulige 
deltager. 
 

6. Gensidig orientering 
 Nis Hjort 

Nis Hjort orienterede om en ansøgning, som Landboforeningen og 
Vejle Kommune er ved at skrive på i forbindelse med Miljøstyrelsens 
kystvandråd. Projektet skal kigge på, hvordan vi som helhed bedst 
beskytter havmiljøet ved en mere kilde-målrettet indsats mod 
udledninger til vandmiljøet parallelt med indsatser i Sund Fjord 
projektet. Det skal inddrage interessenter og forhåbentlig føre til 
bedre målopfyldelse omkring fjorden.  
 

 
7. Evt. 

 


