Dagsorden
Referat

x

Lokalrådsmøde
Dato Ons 25/11 20 Kl.:
Deltagere:
Afbud
Referat

19:30

Sted:

Skype-møde (link fremsendes inden mødet)

Henrik Stjernholm - Freddy Chr. Olesen - Birgit Pedersen –- Birger Lilja
Kristoffersen
Jørgen Nitschke – Karsten Jepsen - Lars Egeskov Jespersen – Ketty Christiansen
Henrik Stjernholm 26.11.2020

Dagsorden:
1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.
og valg af ordstyr/referent
2 Underskrift af referat fra Ikke underskrevet, da mødet var digitalt.
28/10 2020
3 Orientering om økonomi Orientering om lokalrådets økonomi. v/Freddy
Regninger fra Den Grønne Vision er under betaling. Vi får pengene fra
Vejle Kommune.
4 Projekt ”Grøn vision for
Grundet”

Her gøres status for projektet d.d.
a) Status for de sidste dele af projektet
b) Foreløbigt regnskab udsendes inden mødet af Henrik
c) Folderen – distribution i Grundejerforeningerne til alle husstande d)
d) Plancher (information) status, herunder opsætning og placering (se
kortbilag)
e) Driftsplan – tiltrådt i august - evt. spørgsmål.
f) Øvrig opfølgning på projektet (afrapportering, aktiviteter,
hjemmeside mm)
Beslutning
a) De sidste arbejder er lovet færdige i uge 48. HedeDanmark er i
gang.
b) Budget og regnskab ser ud til at passe. Vi mangler enkelte
mindre poster, der ikke er helt afklaret. Hele regnskabet
forventes at kunne foreligges midt i december. Birgit tager
forbehold for budget/regnskab.
c) Folderen er under trykning. Færdig den 26.11.2020. Freddy
tager den med rundt til alle husstande sammen med uddeling for
antenneforeningen.

d) Plancher bliver trykt i uge 49. Der bliver opsat en demo på
Kløvertoften. Plancher måler 95x115 cm, og de sættes på
lodrette stolper på Kløvertoften. Det er forudsat i vores budget,
at de enkelte grundejerforeninger selv sørger for opsætning.
e) Henrik giver besked til de 4 foreninger, der bruger
HedeDanmark om at få slået blomsterengene på samme tid. De
enkelte grundejerforeninger skal give besked, om de vil have
samlet afklip op mod betaling, eller de selv vil gøre det. Henrik
giver en fælles tilbagemelding til HD.
f) Kommer senere. Birger laver et udkast til afrapportering til
kommunen.
5 Borde/bænke ved stien
langs skovbrynet

Kort status for brug og vedligeholdelse. v/ Birgit og Birger
Beslutning
Det fungerer uden problemer.

6 Internationalt projekt om
grønne områder i byer:
”Gardeneiser Plus”

Intet nyt (Kommunen har kvitteret for vores deltagelse)

7 Video om Grundet

Punktet udsat fra sidste møde: Vi har modtaget tilbud fra AD-design
om produktion af en video om Grundet-området. Til drøftelse/
vedtagelse. I givet fald skal der findes en tovholder Se Bilag

Beslutning
Vi afventer, hvad der bliver muligt pga. Corona. Kommunen er
tovholder.

Beslutning
Vi er ikke interesseret pt. Birger melder tilbage til firmaet, at vi har
deres kontaktoplysninger, hvis vi skulle blive interesseret senere.
8 Cykel og biltrafik ved
Lille Grundet Hulvej

Intet nyt. (Henrik forsøger at skaffe viden om hvad kommunen har
fået udarbejdet om en evt. løsning.)
Beslutning
Henrik har snakket med Teknisk Forvaltning. Der er ikke tegnet et
projekt, men det er afklaret, at der ikke er plads til en cykelsti uden at
der nedlægges p-pladser langs vejen. Teknisk Forvaltning gør ikke
yderligere, før projektet evt. kommer på kommunens prioriteringsliste.
Det er Regionen, der ejer både vej og p-pladser, hvilket gør det mere
kompliceret.
Birger vil sende et brev, om der evt. kan tænkes i andre muligheder end
at nedlægge p-pladser, som f.eks., at lave markeringer på vejen eller
andet.

9 Beboerarrangement om
Grundets historie fra
stenalder til nutid.

Intet nyt. Arbejdsgruppen (Asger, Freddy, Charlotte, Ingward, Birger
samt Gitte) havde indbudt til et arrangement om Grundets historie fra
stenalder til nutid i Nørremarkshallen som blev aflyst pga corona
risiko. Ny dato (evt foreløbig dato) fastsættes når corona gør det muligt
– vurdering af coronasituationen.
Beslutning

Fortsat udskudt pga. Corona.
10 Opfølgning på Grundet
Skovby planerne

Intet nyt. Lokalrådet (Henrik) følger op ift kommunen.
Beslutning
Henrik har fået en ny aktindsigt. Det ser ikke ud til, at der er noget
mere konkret med vejadgangen til Grundet Tværvej endnu. Der er sat
gang i arbejdet med en lokalplan.
Vi følger op.

11 Orientering om projekt
”Sundhedsskov”

Intet nyt. Finansieringen er nu på plads i en reduceret form og arbejdet
(anlæggene) er påbegyndt. Lokalrådet deltager i koordinationsgruppen
for projektet v/Birger
Beslutning
Vi afventer nyt.

12 Grundet og Nørremarken Der var indkaldt til møde på Nørremarken torsdag den 29/10 kl. 19:00
(tidligere udsendt) om ”mødesteder” på Nørremarken. Henrik og Birger
deltog i mødet og orienterer herom.
Beslutning
Det var et fint digitalt møde med drøftelse af muligheder og problemer
på Nørremarken. Der blev drøftet mødesteder og forbindelser i
området. Og også ghettoplanen, der medfører, at der skal bygges 98
nye boliger på Nørremarkscentret og 90 boliger på byggelegepladsen.
Vi har ikke set et referat fra mødet eller andet.
Vi afventer nærmere, og ser hvad næste skridt bliver.
13 ”Bump på vejen”

Intet nyt (+ vejarbejde på Sivevejen)
Beslutning
Bump er udført, og det er i den ”bløde” udgave. To biler kan nu passere
samtidigt, og det kan afvikle mere trafik.

14 Anlæg af fodboldbane ved Intet nyt
Nørremarkshallen
Beslutning
Boldbanen og p-pladserne er under anlæg. De skulle bliver færdige i
2021.
Mødet blev streamet – drøftelse og evaluering
15 Årsmøde for lokalråd i
Vejle Kommune den 12/11
Beslutning
Vi synes, det var et godt tilrettelagt møde af Vejle Kommune. Det kom
langt omkring. Birger fortalte om den Grønne Vision, og den blevet
taget rigtigt godt imod af deltagerne. Der var flere indlæg om, hvad der
sker rundt omkring i lokalsamfundene.
Årsmødet kan ses her:
https://www.facebook.com/vejlekommune/videos/733865930813521
Vi lægger slides op på lokalrådets hjemmeside. Birger sender dem til
Freddy.

Årsmøde for Grundet Lokalråd jævnfør vedtægterne. Ved forrige møde
blev det foreslået afholdt ifm ”Historie-arrangementet” punkt 9.
Afventer corona situationen.

16 Årsmøde for Grundet
Lokalråd 2020

Beslutning
Vi udsætter det fortsat pga. Corona.
Herunder orientering om hvad der ellers foregår i Grundet-området
1. Stien langs skoven er blevet fejet for blade, hvilket er fint nok,
men den er samtidig blevet mere sårbar for regnvand, der kan
give render.
2. Vi prøver at holde det næste møde den 16.12 i
Nørremarkshallen, og med lidt julehygge.
3. Alle grundejerforeningerne har fået tilbud om en gratis
postboks i området fra et privat firma. Korntoften og Skovbyen
har takket nej. Kløvertoften overvejer tilbuddet.

16 Eventuelt

Næste møde: Onsdag den 16/12 2020 19:30 – 21:30 (Julemøde…)
Forslag til mødekalender for 1. halvår 2021 – sidste onsdag i hver måned
Onsdag den 27/1 2021 19:30 - 21:30
Onsdag den 24/2 2021 19:30 - 21:30
Onsdag den 31/3 2021 19:30 - 21:30
Onsdag den 28/4 2021 19:30 - 21:30
Onsdag den 26/5 2021 19;30 – 21:30

Derudover: Beboerarrangement, Årsmøde, Møde med borgmesteren, hvor der pt ikke er fastsat datoer.

Aktionsliste
Vedrørende
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