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Mødedato Mødested/Lokale Mødetid Sluttidspunkt 

8. september 2022 Bygningen, Grupperum, 
Anlæget 14B, Vejle 

17.00 17.50 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden v. Jens Jørgen Erichsen –  

              Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 9. juni v. Jens Jørgen Erichsen  

              Godkendt 

3. De store mål og forberedelse til bestyrelsens program i 2023 v. Klaus 
Enevoldsen                                                                                                             
Gennemgik den reviderede fundraisings-oversigt, og bad bestyrelsen 
reflektere over, om der mangler nogle projekter. Oversigten vedlægges 
referatet. Planlægning af bestyrelsens årsprogram for 2023 vil ske på 
bestyrelsesmødet i november. 

4. Formidlingsgruppen v. Lotte Michaelis-Kjær  

Morten og Lotte kan overtage Facebook-siden ”Vejleådal / Vejlefjord” 
helt fra Vejle Kommune, så det er bestyrelsens side. Bestyrelsen 
godkendte, at bestyrelsen overtager Facebook-siden med Morten og 
Lotte som redaktører. 

5. Kort orientering om rådsmødet i aften v. Johanne Hardervig  

Johanne orienterede om rådsmødets program. 
Der vil komme referater fra gruppediskussionerne om de enkelte 
projekter på Citizen Lab, så alle borgere kan læse om projekterne og evt. 
melde sig til at deltage. 

Deltagere 

Inger Pabst,  Jens Jørgen Erichsen, Jens Grøn, Jørgen Jøker Trachsen, Lars Feldskou, Lotte Michaelis-Kjær, Nis 
Hjort, Peer Høgsberg, Søren Peschardt  og Uffe Rømer 
Associerede medlemmer: Jens Ejner Christensen, Dan Arnløv Jørgensen og Thyge Havgaard Bjerring 
Sekretariat: Klaus Enevoldsen, Henriette Lang Sørensen og Johanne Hardervig 

Fraværende 

Inken Breum Larsen,  Morten Teilmann-Jørgensen, 
 



 
REFERAT 
 
 

Møde i bestyrelsen for Vejle Ådal og 
Fjord 

 

SIDE 2/2 

Man kan tilgå CitizenLab via følgende link: 
 
https://vejle.citizenlab.co/da-DK/folders/landskabsplan-for-vejle-
aadal-og-fjord 

6. Folkemødet er flyttet til 2023 – præsentation af alternativ v. 
Johanne Hardervig  

Diskussion om hvordan man får skabt et let møde den 12. oktober 2022. 
Mødet bliver et fysisk møde på Rosborg Gymnasium, men samtidig vil vi 
få mødet live-streamet, så man også kan deltage hjemmefra. 
Der arbejdes på at finde en inspirerende og kendt indleder på mødet. 
I forbindelse med arrangementet undersøges muligheden for at få elever 
på Rosborg Gymnasium til at deltage. 
Dan Arnløv Jørgensen foreslog, at man kan sende spørgsmål ind på 
video. 
Thyge Bjerring foreslog at invitationen til mødet den 12. oktober bliver 
sendt ud til alle lokalråd i deres nyhedsbreve. 
Forslag om at annoncere arrangementet på Facebook. 

7. Gensidig orientering  
Kystvandråd v. Klaus Enevoldsen – kvælstof og alle væsentlige faktorer 
i forhold til havmiljøet. Der udvælges 3-5 projekter med kystvandråd og 
de råd vil få midler til monitering. 

Vilde Vejle v. Klaus Enevoldsen – vi er blandt de ti kommuner, som er 
nomineret til at vinde. Afstemningen var slut den 7. september 2020. Det 
afgøres den 19. september, hvem der vinder 

Læs om de 10 nominerede kommuner og deres projekter her: 

https://mim.dk/nyheder/2022/aug/10-finalekommuner/ 

Nominering til Nordisk råds miljøpris v. Nis Hjort                                           
Sund Vejle Fjord er nomineret. Afgøres i november. 

              Orientering om Vandresti Egtved ådal – forslag til genåbning af      
              dagsvandrerute i området blev godkendt af Klima-, Natur, og     
              Miljøudvalget den 5. september 2022.  Der er en række tilladelser og   
              tiltag der skal laves før ruten genåbnes.  
 
 
 
 


