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Forskønnelsesprojekter

• Gennemførte 2010
– Fortov ved Egeskovvej
– Nye brædder på bænkene ved Egeskov Torv
– Ekstra affaldsspand ved Egeskov Torv
– Vedligehold af tidligere projekter

• Sti ved Neder Høll
• Beplantning ved Egeskov Brugs
• Pladsen ved Jubækhus i Trelde



Fortov ved Egeskovvej



Nye brædder på bænkene ved Egeskov Torv



Ekstra affaldsspand ved Egeskov Torv



Beplantning ved Egeskov Brugs



Forskønnelsesprojekter

• Ansøgte 2010 (ansøgt august og godkendt i oktober)

– Natursti ved kommende regnvandsbassin i
Østerby

• Fra Østerbyvej til Trelde Næsvej
– Ikke godkendt – forslag til projektet

– 2 busskure ved Bøgeskov skole
• Godkendt

– Vedligehold af tidligere projekter



Torvelaug

• Vedligehold af Egeskov Torv
• Skiftet brædder på bænke ved Egeskov

Torv
• Fællesspisning med bestyrelsen en gang

årligt som tak for den store indsats



Udbygning

• Ingen nye boligområder i år
• Stadig stilstand i byggeriet
• Stille udbygning ønskes - balance

– Holde liv i lokalsamfundet
• Bevare skole, institutioner, butikker, kirke m.v.

– Bevare landsbypræget



Boligområder

Ulovlig terrænregulering på lokalplan 280
– Indsigelse fra Vejlby Sogns Beboerforening
– Kommunen har forlænget fristen for reetablering fra

1/11 2008 til 1/10 2009
– Nu har kommunen indgivet politianmeldelse, da

reetablering ikke er sket.
– Der skulle efter planen være afsagt dom sidst i oktober

– men intet nyt endnu.
– Forvirring omkring Fjordalleens forløb på KMS kort

• Kommunen beder KMS rette kortene.



Lokalplan 280 ulovlig terrænregulering



Busplan

• Dialogmøde omkring nye busplaner i juni
– Spareplan om at fjerne kørsel til Trelde Næs

• Undtagen i weekender og sommerferien
– Vi sendte indsigelse med begrundelse i behov

for bl.a. skolekørsel
• Indsigelse hørt.

– Ny busplan fra 1/1 vil betjene Trelde Næs som
nuværende busplan

– Ny busplan vil også betjene Østerby



Planer om nye cykelstier

• Kommunen har fået tildelt 10 mio. af staten til
cykelstier – og lægger selv mere til

• Egeskovvej
– Fra Motortrafikvejen til Bøgeskovvej

• Bøgeskovvej og Trelde Næsvej
– Fra Egeskovvej til Østerbyvej.
– 2 forslag

• 1. fra Fredericia Kommune udarbejdet af Rambøll
• 1 fra Vejlby Sogns Beboerforenings bestyrelse





Fredericia kommunes plan









VSB’s plan

– Cykelsti i begge sider hvor der er plads
– Cykelstriber hvor der ikke er plads

• Det giver bedre flow i cykelruten
• Der skal ikke foretages unødvendige krydsninger af

vejen
– Busvenlige bump til at sikre lav hastighed

• Men ikke for hver 75 m. som kommunen har
foreslået.



Cykelsti – i begge sider



Hvor der ikke er plads





Jordhotel ved lossepladsen i Vejlby
lokalplan 296

• Ændring af lokalplan
– Slutkote ændret fra 34,5 til 37

• Den er dog i 2009 ændret fra 25 til 34,5

– Slut-muldlag ændret fra 1,7 til 1 m
– Udbygning af jordhotel til modtagelse af forurenet jord

og byggeaffald
• 30.000 tons byggeaffald pr år (150 tons pr dag)
• 10.000 tons forurenet jord pr år ( 50 tons pr dag)

– ca. 35 lastbiler frem og tilbage hver dag
– Og det skal hentes igen – det er + samme antal hver dag



Bestyrelsen

• Formand : Ulla Jensen
• Næstformand: Bjarke Pløen
• Kasserer: Hanne Ladegaard Jensen
• Sekretær: Ebba Jacobsen
• Best.medl.: Karl Rasmussen

• 1. Suppleant: Ove Mejlgaard







På valg

I bestyrelsen :
– Hanne Ladegaard Jensen
– Ebba Jacobsen
Suppleanter:
– Ove Mejlgaard
– +



Valg



Valg af bilagskontrollant

• På valg :
• Billagskontrollant: Frede Hansen
• Suppleant: Finn Lundy



Vedtægtsændringer

• Bemærkninger:
– Præcisering af praktik omkring kontingent

fastsættelse.
– Klarere regler for valgbarhed
– Tilpasning af regler i forbindelse med referat

fra generalforsamlingen
– Rettelse af skønhedsfejl i forbindelse med krav

om annoncering







Indkomne forslag

• Forslag om årlig præmiering af bedste
private forskønnelse i sognet. (fra
Bestyrelsen)



Eventuelt


