Dagsorden
Referat

X

Opstartsmøde
Dato

6 juni 2018

Deltagere:

Kl.:

19,00

Sted:

Ulf Molters kontor Knud Højgaardsvej 10

Skovbyens Grundejerforening for storparceller, Lille Grundet Grundejerforening(2
pers), Grundejerforeningen for Landsbyerne Store Grundet, Grundejerforeningen
Grandtoften Lærketoften Fyrretoften i Vejle, Korntoftens Grundejerforening,
Kløvertoftens Grundejerforening, Andelsboligforeningen Lille Grundet,
Grundejerforeningen Kløvermarken Lille Grundet, Skovbyens Grundejerforening
Gæster fra Hornstrup lokalråd

Fraværende
Afbud

Dagsorden: referent Birger Kristoffersen (mrk.rødt)
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Oplæg fra Vejle
Kommune

Peter Sepstrup kommer og orienterer om lokalrådets opgaver
og de praktiske ting omkring opstart
Peter Sepstrup fra Projektudvikling, Vejle Kommune, orienterede om
kommunens ideer med etablering af Lokalråd og de formelle rammer:
Som udgangspunkt er det op til det enkelte lokalråd hvordan de vil
organisere sig og hvad de vil beskæftige sig med. Lokalrådene hviler
på en samarbejdsaftale med vejle Kommune (en kontrakt). I den
forpligter kommune sig til at give et årligt tilskud til arbejdet på 10.000
kr. Et lokalråd får en udvidet høringsret i sager af ”væsentlig
betydning” for det pågældende lokalområde.
Der var i denne forbindelse en debat om hvorvidt etableringen af et
lokalråd svækkede de enkelte grundejerforeningers handlefrihed
(høringssvar, indsigelser mm). Peter fastslog at den udvidede
høringsret som lokalrådet får ikke påvirker den ret den enkelte
grundejerforening eller enkeltpersoner allerede har.
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Beslutning om opstart
Skal vi oprette lokalråd hvis ja kan vi gå videre i dagsordnen
Det drøftedes om et lokalråd for Grundet-området skal etableres og
hvad det skal beskæftige sig med.

- Der var enighed om at lokalområdet (i første omgang) bør tage
udgangspunkt i en repræsentation af grundejerforeningerne i området
(samt Andelsboligforeningen Lille Grundet). Den fysiske afgrænsning
af området svarer dermed til den eksisterende antenneforening.
- det blev fremhævet at lokalrådet dels skal agere i forhold til Vejle
Kommune; men at det også skal være med til at etablere aktiviteter og
handlinger til intern udvikling af Grundet-området.
- der var åbenhed over for at lokale foreninger, institutioner og andre
lokale aktører kan inddrages i / samarbejdes med lokalrådet.
- afslutningsvis var der enighed om at processen omkring etableringen
af et Lokalråd for Grundet hermed påbegyndes. I den forbindelse blev
det understreget at flere repræsentanter for grundejerforeninger ikke
havde mandat til at tilslutte sig et lokalråd på nuværende tidspunkt og
at en egentlig stillingtagen til om den enkelte grundejerforening
tilslutter sig lokalrådet vil bero på en senere tilbagemelding og
beslutning på en stiftende generalforsamling.
(FCO)Hvis der er nogle foreninger der ikke har afklaret deres deltagelse
i lokalrådet og mener at de først kan tiltræde efter en
generalforsamlingsbeslutning så er det jo først muligt at starte op i 2019.
Da det er min opfattelse at størsteparten af foreningerne har tilsluttet sig
så må vi jo starte op med dem og så må øvrige foreninger tilmelde sig
når de er klar og tiltræde ved konstitueringsmøde i 2019
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Godkendelse af forslag til
vedtægter
Forslag vedhæftet med nogle småjusteringer, jeg udleverer et sæt på
mødet.
Punkt 3) Det udsendte udkast til vedtægter (udarbejdet af Freddy med
forslag til rettelser fra Andelsboligforeningen) blev gennemgået med
henblik på udarbejdelse af et Forslag til vedtægter der kan behandles på
den stiftende generalforsamling. Der kom følgende forslag til
justeringer:
§1, stk 2: Grundet Antenneforening udelades, idet den dækker de
samme personer som repræsenterer grundejerforeningerne.
§2, stk 1: ordet ”bindeled” erstattes med ”dialogpartner”, idet dette
begreb anvendes i Samarbejdsaftalen med kommunen og er mindre
”bindende”.
§2 stk 3: ” foreninger” indættes i sætningen ….rejst af én eller flere
borgere eller foreninger i området
§3 stk 2: Der ønskes ikke en mulighed for at enkeltperoner kan møde
op på en generalforsamling og blive valgt til lokalrådet. Derfor ønskes
de tre sidste linjer i stk 3 (Hvis en forening…) slettet. De følgende
paragraffer justeres som følge af denne ændring.
§4 : Som følge af ændringen i §3 stk 2 er Generalforsamlingen et årligt
møde for Lokalrådet (kun med deltagelse af lokalrådets medlemmer).
Hele §4 konsekvensrettes.
§5, stk 4. Det foreslås at også næstformanden kan tegne foreningen i
formandens fravær.
NB: Det aftaltes at der skal indarbejdes bestemmelser for ind- og
udmeldelser af Lokalrådet. En repræsentant (navnet fik jeg ikke fat i )
vil udarbejde et forslag og fremsende det til referenten/Freddy.
(FCO)Vedtægterne blev gennemgået og justeret bortset fra § 4 der på
baggrund af at man ikke mener at der skal afholdes generalforsamling
da der ikke er en valghandling skal konsekvens rettes. Jeg foreslår at
det ændres til at der afholdes Borgermøde en gang om året.

Lokalrådet oprettes ved at den enkelte foreninger udpeger et medlem
hvorefter lokalrådet umiddelbar efter afholdte generalforsamlinger i
foreningerne fremover afholder konstitueringsmøde. I første omgang
skal vi afholde et stiftende konstitueringsmøde for det kommende
lokalråd for de foreninger der er afklaret, så kan få startet op i 2018
Vi skal så fremadrettet fastlægge datoer ud fra hvornår der afholdes
generalforsamlinger.
Tidsplan: Der udarbejdes nyt forslag der udsendes til formænd og
udpeget lokalrådsmedlemmer i løbet af en uge, hvorefter man kan
fremsende rettelser/ændringsforslag.
1. Ny udgave udsendes 15 juni
2. Rettelser/ændringsforslag indsendes inden den 30 juni
3. Ny udgave udsendes 16 juli
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Samarbejdsaftale med
Vejle Kommune

Gennemgang af samarbejdsaftale
Samarbejdsaftalen blev belyst af Peter Sepstrup under punkt 1.
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Medlemmer af kommende
lokalråd
Fastlæggelse af hvem der på nuværende er udpeget som
grundejerforeningerne repræsentant i det kommende lokalråd
De udpegede medlemmer fra de enkelte grundejerforeninger
(repræsentant + suppleant og disses kontaktoplysninger adresse, email,
telefon) indmeldes til Freddy inden generalforsamlingen (kan vi i
referatet fastsætte en frist – feks 1. august ?).
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Planlægning af stiftende
generalforsamling

Fastlæggelse af tid og sted for stiftende generalforsamling
Udsendelse af indbydelser – annonce – hjemmeside – mail m.m.
Generalforsamlingen forsøges afholdt ultimo august / primo september
2018.
(FCO) Set ud fra de ændringsforslag der er til vedtægterne forsøger vi
at afholde konstitueringsmøde i Aug. og Borgermøde i 2019

7

Administration
Foreløbig start på hjemmeside som har det formål på nuværende at
medlemmer af foreningerne kan se forslag til vedtægter m.m.
Da jeg har startet den på eget initiativ så en vurdering af om den skal
fortsætte.
Administrative opgaver
Foreningen skal registreres og der skal oprettes nem konto i banken
Spørgsmålet om etablering af et sekretariat og hvordan
administrationen skal foregå overlades til det nye lokalråd.
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Eventuelt
Da der er startet en ny sag op vedr. udstykningsplaner Grundet Skovby
Vil Henrik Stjernholm Kløvertoften orienterer om sagen, der vil
muligvis også være en rep. fra Hornstrup lokalråd tilstede
Henrik Stjernholm fra Kløvertoften gennemgik sagsforløbet omkring
den nye udstykning Grundet Skovby mellem Store Grundet og
Hornstrup Kirkeby. Om sagsforløbet er oplevelsen at de berørte

grundejerforeninger (og enkeltpersoner i området ikke inddrages
tilfredsstillende i processen (korte frister og mangelfuld information).
Det er især problemer omkring den påtænkte infrastruktur som påvirker
områderne syd for Store Grundet. Den skitserede trafikløsning vil give
betydelig forøget biltrafik ned gennem Grundet Tværvej, Grundet
Bygade og Grundet Sivevej. Endvidere vil cykeltrafik fra området blive
ledt igennem det interne stisystem i Grundet-området. Henrik
Stjernholm Kløvertoften forsøger i næste uge i samarbejder med
Skovtoften at få et møde med Kommunen om sagen. Sagen kan/bør
tages op af det nye lokalråd.
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Næste møde

Dato ikke fastlagt

Aktionsliste
Vedrørende

Referat godkendt:

Ansvarlig

/
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