Årsrapporter fra lokalrådene
Status for 2019 og aktivitetsplaner for 2020

1Kort med geografisk placering og udstrækning lokalråd i Vejle Kommune

Rapporten indeholder aktivitetsstatus for 32 lokalråd med samarbejdsaftale med Vejle Kommune.
Lokale netværk der har en samarbejdsaftale med Vejle Kommune indsender 1 gang årligt en årsberetning og en plan for aktiviteter i det
kommende år.
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Indledning
Lokalrådene i Vejle Kommune er forpligtet til hvert år at indsende en rapport med status for
året der gik samt planer for året der kommer. Det er et indblik i et levende nærdemokrati og
lokalt engagement, hvor læseren får et kig ind i hvad der sker rundt omkring og hvor forskellige kommunens lokalråd er. Det afspejler sig også i rapporteringsformen. Uanset hvor stram
en skabelon lokalrådene får, så har mange deres egen måde at udfylde den på. Det respekterer kommunen og lever med lidt forskellighed som et ekstra krydderi.
I 2020 er der sket to store ændringer i rapporteringsformen.
Rapporteringen er sket via nettet på citizenlab.vejle.dk. Her kan man læse den fulde årsrapport og dele den med andre (bortset fra de lokalråd som valgte at sende den ind til forvaltningen med mail i stedet).
LÆS DE KOMPLETTE ÅRSRAPPORTER PÅ www.citizenlab.vejle.dk
COVID-19 betød at rapporteringen blev udsat og at både status og planer mange steder har
lidt. Det er imidlertid tydeligt, at 2019 var et aktivt år med mange gode øjeblikke og sejrer.
Det er også tydelig, at ting tager tid. Der er projekter og ideer som går igen år efter år, før der
endelige kan skrives ”Færdig!” – udfor dem i årsberetningen. Vedholdehed er en af lokalrådenes vigtige dyder.
Den samlede rapport er i år et uddrag af lokalrådenes årsrapporter som forvaltningen har
hæftet sig særligt ved.
God læsning!
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Andkær Fritidsforening
Formand Michael Andersen
Uddrag fra årsrapport
”Lokalrådet og fritidsforeningen går på mange måder hånd i hånd igennem året. Ud over arrangementer og aktiviteter fx Julemarkedet med workshop, har er en del af året gået med
tiden efter beslutningen om at lukke Fælleshåbsskolen afdeling på Skovbyvej ned.”

Bredsten I Udvikling
Formand Anders Pedersen
Uddrag fra årsrapport
”Året har været præget af boligsituationen i Bredsten. Vi har gennem en årrække arbejdet for
at få etableret byggegrunde og tæt lav bebyggelse til ældre og enlige. Vi har i løbet af året afholdt en række møder med lokale interessenter og byrådspolitikere fra lokalområdet. Arbejdet
har nu, efter 2 års arbejde, resulteret i at der påbegyndt byggemodning af parcelhusgrunde,
samt bygning af rækkehuse. Derudover er der gang i et større projekt der i løbet af en årrække
skulle fører til 80 rækkehuse i Bredsten”

Brejning
Formand Lars Hansen
Uddrag fra årsrapport Powerpoint
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Børkop
Formand Bjarne Andersen
Uddrag fra årsrapport
”Året 2019 var også året, hvor vi fik en byvision "Naturbyen – En by klynge syd for Vejle Fjord" sammen med vores nabo byer. Visionen har nu medført at Lokalrådene i området har besluttet at arbejde tættere sammen om fælles projekter med visionen som omdrejningspunkt eksempelvis Tour
de Freinds projektet. Det understøtter også tankerne om at skabe et fælles hjerte og kraftcenter i
Gauerslund som kan udnytte synergier og der kan etableres attraktive servicetilbud for området.
Vi fik også kåret Børkop Vandmølle som Danmarks flotteste mølle.”
(Kommunalereformen) lærte os her lokalt, at vi selv skal tage ansvar for områdets udvikling.

Egtved
Formand Inger Pabst
Uddrag fra årsrapport
”I oktober 2019 blev den røde snor klippet til svømmehallen i Egtved. Byggeprocessen har været vellykket og hallen blev indviet ca. 1 måned før planlagt. Vingsted Svømmeklub kunne
starte svømmesæsonen op før efterårsferien og de er stort set op på det samme antal medlemmer som da klubben hold til i Vingsted. Klubben har i dag omkring 780 medlemmer. Også
antallet af besøgende i den offentlige åbningstid er meget tilfredsstillende.”

Engum
Formand Gunnar Skibsholt
Kommer

Farre
Formand Lars Egeskov Pedersen
Uddrag fra årsrapport
”Og sidst og det mest vigtigste er vores fælles træner/lederdag, en dag til alle de frivillige som
bruger deres tid på, at vores landsby stadig lever i bedste velgående.”

Gadbjerg
Formand Esben Leonhard Frederiksen
Uddrag fra årsrapport
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”Vi arbejder på at få perronen genåbnet. Togstop i Gadbjerg vil være den enkeltstående udvikling der vil kunne løfte landsbyens vækst suverænt bedst.
Vi har lagt Lokalråd og Gadbjerg Borgerforening sammen. Det giver en bedre udnyttelse af de
frivillige ressourcer.
Der er mange gode historier at fortælle om Gadbjerg, og vi vil øge synligheden af sognets fortræffeligheder på det ny gadbjerg.dk.
Næsten alle grunde er solgt i Sejershave-udstykningen. Vi skal hurtigst muligt åbne nye udstykninger i samarbejde med Vejle kommune, så vi ikke bremser den positive vækst, som Gadbjerg
oplever, op”

Give
Formand Keld Jensen
Uddrag fra årsrapport
”Give Udviklingsråd har i 2019 primært arbejdet med 3 store projekter.
Der er blevet udarbejdet en Byvision for Give. Et arbejde Udviklingsrådet deltog i sammen med
Gives borgere.
Arbejdet med Midtbyplanen er fortsat og der arbejdes på et konkret projekt med udgangspunkt i den bevilling der er givet på kr. 4,5 mio. Et samlet idrætscenter har også fyldt meget i
2019. Der er bevilliget kr. 8,0 mio. til første fase der forventes igangsat ultimo 2020.
Arbejdet i 2020 vil handle meget om færdiggørelse af midtbyplanen og opstart på realiseringen
af et samlet idrætscenter. Også fremtidig bosætning i Give vil der blive arbejdet med.”

Givskud
Formand Bjarne Østerlund
Uddrag fra årsrapport
”I 2019 har lokalrådet arbejdet med flg. projekter:






Nye lejeboliger med titlen: "Fællesskaber i Naturen - en ny bydel.
Vådområdeprojekt i samarbejde med Vejle kommune og Naturstyrelse i relation til Givskud bæk og Kulstrømmen.
Etableret arbejdsgruppen "Riis-Givskud Invest" i samarbejde med lokale interessenter,
hvor fokus er speciel rettet mod modernisering af bymidten, herunder etablering af ny
dagligvarebutik.
Fokus på lokal afkobling af regnvand med speciel fokus på de private husejere mv.
Arbejdet med forbedring af områdets infrastruktur, herunder opstart af delebilsordning
og etabling af en samkørsels-app.
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I 2020 vil lokalrådet fortsætte arbejdet med de ovenfor nævnte projekter samt genstart af lokalrådets stigruppe.

Grejs
Formand Arne Buch
KOMMER

Grundet lokalråd
Formand Birger Kristoffersen
Uddrag fra årsrapport
”Lokalrådet har også flere gange i løbet af 2019 været inddraget som part i det kommunale
projekt om at opgradere Nørremarkshallen og dets omgivelser. Lokalrådet og beboerne i området Kommer et mødested -et samlingspunkt - og her ser vi Nørremarkshallen som et naturligt sted. Der er i samarbejde med arkitektfirmaet Labland udarbejdet en ansøgning om fondsstøtte til projektet.”
”Endelig har Grundejerforeningen Lille Grundet for 2020 søgt om optagelse i Grundet Lokalråd.
Denne optagelse søges gennemført i første kvartal 2020. Det er også hensigten i 2020 at afholde mindst ét beboermøde for Grundet områdets beboere og derigennem øge kontakten
mellem beboerne og mellem beboerne og Lokalrådet.”

Grønbjerg-Langelund
Kontaktperson: Betina Boye Jensen
Kommer

Grønlandsvejens lokalråd
Formand Marie Frances White
Kommer.

Gårslev
Formand Henrik Juhl Kristensen
Uddrag fra årsrapport
”Som hidtil er det, vi brænder for i Gårslev Lokalråd, at bidrage til at skabe et mere spændende, et mere trafiksikkert og et mere levende lokalområde. Det har vi målrettet arbejdet på i
2019, og det vil vi fortsat arbejde på at virkeliggøre i 2020 - i samspil med de mange gode kræfter, der findes i lokalområdet. Kræfter som Kulturklubben, GGF, grundejerforeninger, skole og
handelsliv. Vi vil naturligvis også arbejde i forlængelse af vores samarbejdsaftale med
ULN/Vejle Kommune, som blev fornyet ved indgangen til 2020.”
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Hornstrup
Formand Louise Bjerre
Uddrag fra årsrapport
Mål/ temaer vi bør have fokus på for det kommende år








Trafikudviklingen i vores område følges meget nøje, herunder opfølgning på trafiktællinger
Udvikling af Grundet Skovby - hvor det er relevant, går vi ind i dialog med kommune og
udvikleren om hvilken betydning, det vil have for vores område
Sikring af de bløde trafikanter: Fra Kirkebyvej til Viborgvej. Fra Hornstrup til Grejs, samt
fra Hornstrup til Viborgvej
Vejle Kommune vil i flg.udkastet til helhedsplan arbejde for etablering af nord-sydgående
cykelrute fra Grundet Skovby til Grejs.
Mulighed for støtte til stiudvikling.
Det grønne område i Kirkeby - fastholde og udbygge det
3 forsinkelsesbassiner - bør indgå som rekreative områder, med stiforløb, beplantning og
bænke m.v.

Hovedkær
Formand Hanne Frøkiær
Uddrag fra årsrapport
Lokalrådet arbejder i 2020 fortsat med:
 At dyrke det gode samarbejde med beboerforeningerne.
 At få etableret cykelstier i vores lokalområde.
 At få anlagt gangstier så vi kan binde alle de små byer sammen.

Højen
Formand: Thomas Pein-Malmberg
Kommer

Jelling
Formand: Martin Bredhauer
Uddrag fra årsrapport
”Som den opmærksomme jellingborger kan have bemærket, så har bysynet ført til udbedringer og ændringer af nogle af de ovenstående punkter, men ”trafik og mobilitet” i Jelling er en
konstant kilde til drøftelser med kommunen.
I 2019 er lokalrådet blevet præsenteret for, og har bakket op om, et meget detaljeret og veludført borgerforslag om en cykelrute fra Jelling til Vejle via Skovdallundvej/Høgsholtvej, hvilket
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tilmed har fået positiv politisk interesse efterfølgende. Der er også kommet ønsker om ændring af vigepligtsforhold på Fårupvej for cyklister. Her har dog hverken borger eller lokalråd
oplevet medvind hos Teknik og Miljø i Vejle Kommune.”
”Jelling fik sin Midgaardsorm i 2019! En 7 meter bred ring af runer, som blev sandblæst på granitten midt på torvet. Den kunstneriske udsmykning opbygget af runer, der danner ordet ”Danmark”, og som i et sindrigt gentagende mønster udgør ormen, blev udtænkt og tegnet af den
lokale Jelling-kunstner Kristian F. Jørgensen og blev finansieret via midler fra Vejle Kommunes
udviklingspulje samt Jelling Sparekasses Fond.”

Fællesforeningen i Nørup
Formand Magnus Schou
Uddrag fra årsrapport
”Før december 2019 er der på frivillig basis foretaget vedligehold og forbedringer af Byparken i
Ny Nørup, ligesom der i samme er etableret mindetavle og flaglund for hovedmanden bag
denne; Erik Hansen.”
”Forskønnelse af byrummet. Specielt omkring Billundvej igennem Ny Nørup. Der arbejdes p.t.
på forslag til byporte på netop denne vej, da vi ønsker en bedre markering af indkørslerne til
byen, ligesom dette ligeledes gerne skulle højne første håndsindtrykket for turister og besøgende.”

Randbøldal
Kontaktperson: Karl Tolstrup
Uddrag fra årsrapport
”2019: Mange velbesøgte arrangementer. Medlemsantallet er steget fra 100 til 110.




6 stemningsfulde fællesspisninger, svampetur, pilefletkursus og "Ren by" skabte fællesfølelse.
Nye roste byporte med flag blev sat op. Velbesøgt Valdemarsmarked med aktiviteter for
alle.
200 valgte en smuk Sct. Hans aften i Randbøldal. Lego besøg, barndommens legetøj og det
nyeste. Julehyggedagen -det store øjeblik da nyt julelys blev tændt i lindetræet og gav
"varme" i lang tid. Finansieret af årets overskud og økonomisk støtte fra lokale.

2020 vanligt årsprogram. Planer om hygge-cykelmotion, aktivitetssted for børnefamilier, trafikforbedringer, sti til og fra Vandel og vild natur.”

Skibet og omegn
Formand: Claus Hilker
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Uddrag fra årsrapport
Vi har arbejdet med følgende i 2019










Butik i Skibet
Playspot - udendørsarealer mellem skolen og hallen
Makerspace – selvstændig forening og bestyrelse
Åbad – arbejdsgruppe
Det uformelle klyngesamarbejde med Gadbjerg og Bredsten
Skab dit lokalsamfund - vision
Støjdæmpning i Skibet
Trafik – Buldalen, Knapperupvej, Bommerhaven mv.
Høringsvar

Smidstrup – Skærup
Formand Troels Johansen
De primære emner i 2019 har været:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nye udstykninger herunder udførelse af en ny sti
Trafiksikkerhed i især Skærup
Smidstrupparken
Samarbejde med Børkop og Brejning Lokalråd – herunder byvision og Tour de Friends
Udvidelse af Smidstrup Hallen
Deltager i pilotprojekt omkring en samkørselsapp for små lokale ruter.
Smidstrup Forsamlingshus
Skovrejsning

Thyregod – Vester
Formand Thomas Reffstrup
Uddrag fra årsrapport
”Vi har afholdt et boligudviklingsmøde med Vejle kommune og Borgerforeningen, der nedsat
en arbejdsgruppen bestående af medlemmer af foreningen samt repræsentanter fra forskellige afdelinger i Vejle Kommune, formålet er at skabe nye boliger Thyregod og Vesterlund, vi
håber at denne arbejdsgruppen kan skabe sammenhæng i vores bybillede.”

Uhre lokalråd
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Formand Jørgen Otto Kongerslev
Uddrag fra årsrapport
”Vi glæder os over at foreningslivet igen er kommet på fuld damp (ud over covid-19 udfordringen). Lyskrydset er blevet en realitet, efter mange års tovtrækkeri, som faktisk dannede grundlag for tilblivelsen af lokalrådet. Vores gåture var hyggelige, men havde ikke så stor opbakning
som vi havde håbet på, Nytårskuren var en kæmpe succes, og den håber vi på at foreningslivet
tager til sig, og fører videre i fremtiden. Det var et rigtig godt initiativ.
Det rekreative område har vi tabt gnisten for at kæmpe om, og vil derfor lade det være op til
den nye bestyrelse at føre denne kamp videre.
Vi har valgt at træde af samlet, da vi ikke føler at vi får nok ud af det kæmpe arbejde som vi
lægger i at drive lokalrådet.”

Vejle Vesteregn
Formand Jens Uth
Uddrag fra årsrapport
”Vi har i løbet af året haft fokus på udviklingen omkring en evt. ny jernbane til Billund, og en
evt. ny Midtjysk motorvej. Begge projekter berører hele området og uvisheden om linjeføring
og om at det i hele taget bliver til noget, har stort set sat alt udvikling i stå.”
”Projektet med at plante lindetræer er afsluttet.”

Vestbyens lokalråd
Formand Susanne Christensen
Kommer

Vonge-Kollemorten (Hatten)
Formand Keld Bøgelund Rising Nielsen
Uddrag fra årsrapport
”2019 blev året hvor erfarne kræfter i lokalrådet valgte at trække sig fra arbejdet gennem
mange år. Det nye lokalråd stod tilbage som en relativ ny bestyrelse. Denne har brugt meget af
året på, at finde strategi, mål og arbejdsformer for fremtiden. Dette har vi stille og roligt arbejdet med. Vi har haft besøg af en konsulent fra DGI's lokaludvikling til at hjælpe os videre. Hvilket var en positiv oplevelse. Konsulenten gav os nogle gode værktøjer, som vi kunne anvende i
vores videre arbejde som relativ ny bestyrelse. Der er i løbet af året også blevet tid til enkelte
arrangementer. Vi har afholdt affaldsindsamling og der har været møde for nye tilflyttere. Desuden er der blevet arbejdet videre med etablering af nye lejeboliger i Vonge.”
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Ødsted – Jerlev
Kontaktperson Villy Jensen

Øster Starup sogn lokalråd
Formand: Else Iversen
Uddrag fra årsrapport
”Salget af eksisterende boliger steg markant i første halvdel af 2019, og til sommerferien købte
Vejle Kommune et stort areal i forlængelse af Sognefogedvej. Her kan på sigt blive 50 – 60 familie boliger. I første omgang byggemodnes 12 byggegrunde. Alle grunde vil være med en flot
beliggenhed.
Nyheden med de kommunale byggegrunde blev fejret d. 28.6., på festpladsen på Sognefogedvej, med øl/vand og grillpølser. Til børnene var der en hoppeborg.
I det flotte vejr fandt over 100 i alle aldre vej til festpladsen.
”Lokalrådet har fortsat undergruppen ”Klipper drengene” bestående af 3 mænd der hjælper
hinden med vedligehold af de mange kilometer stier. Ved hjælp af Lokalrådets 2 klippere er
det muligt, at holde en høj standart på de flittigt brugte stier.”
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