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Varsling af generalforsamlingen



1. Bestyrelsen

• Bestyrelsen
– Formand : Ulla Jensen
– Næstformand: Bent Anthonsen
– Kasserer: Hanne Ladegaard Jensen
– Sekretær: Ebba Jakobsen
– Best.medl.: Jørgen Aamand

• 1. Suppleant: Poul Skovmark Jørgensen
• 2. Suppleant: Asger Degn
• Bilagskontrollant: Frede Hansen
• Bilagskontollant suppl.: Finn Lundy



Bestyrelsens beretning

1. FD – Fokus på Landsbyerne
2. Landsbytopmøde
3. Klapning af slam ved Trelde Næs
4. Vastu Haven
5. Cykelsti
6. Vej vedligehold
7. Hjemmeside
8. Sommersjov – tipskupon
9. Torvelauget
10. forskønnelsesudvalg



Liv i Landsbyerne
• Dagbladet sætter fokus på landsbyerne i postnummer 7000 i foråret 2015
• Køreplanen:
• Idemøde 12/2 2015 på Fredericia Fagblad

• Dagligstuemøde samt artikler med fokus på landsbyen i følgende uger:

• Uge 10: Bredstrup, Pjedsted.
• Uge 11: Vejlby Sogn, Bøgeskov, Egeskov, Trelde og Østerby.
• Uge 12: Taulov
• Uge 13: Skærbæk
• Uge 15: Herslev

• 23. april: Landsbytopmøde kl. 19.00 til 21.30 på den tidligere  Herslev skole.
Borgmester Jacob Bjerregaard har sat kryds. Det samme har Michael Kristensen,
formand for håndværkerforeningen, og bosiddende i Trelde. Øvrige byråd bliver også
inviteret.

• OBS. Vi skal meget gerne have en lokal kontaktperson på hvert område



Landsbytopmøde

• Herslev 23. april
• Arrangeret på initiativ af

– Fredericia Dagblad
• og i samarbejde med

– Fredericia Kommune
– Landsbyerne i Fredericia





Klapning af slam ved Trelde Næs

• Klaptilladelse til Kolding Havn til klapning af
71.250 m3 slam ud for Trelde Næs

• Indsigelse til Naturstyrelsen 2/3 2015
• Videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet 27/3

med kommentarer fra Naturstyrelsen
• Vi har primært fokuseret på forureningsrisiko i

vores indsigelse
• Opbakning fra Christian Bro – Fredericia Byråd



Vastu Haven

• Informationsmøde
• Byrådssalen 21. maj 2015
•

• Status nu fra Tove Stockmarr - fa.komm.
– Stadig i projektafklaringsfasen

• Afklaring af lokalplanområdets indretning
• Focus på terrænregulering og håndtering af spildevand
• Ingen yderligere informationsmøder før lokalplanforslag

forventet primo 2016







Cykelstiprojekt

• Byrådsbevilling på 13 mill. kr. til cykelstiprojekter
• Møde 29/6 med Henriette Voss

– Vi inviterede til en ‘forebyggende’ debat

• Borgermøde 9/9 i Bøgeskovhallen
– Indkaldt af kommunen
– Præsentation af skitseprojekt til debat
– Generel indsigelse mod dobbeltrettet cykelsti på dele af

strækningen grundet krydsning
– Alternativ forslag hvis pladsmangel – 2-1 vej

• Ændringsforslag sendt 29/9 inden høringsperiodens udløb





Vores ændringsforslag

• Undgå dobbeltrettet cykelsti
– Farlige krydsninger
– 2-1 vej i stedet for, hvis der ikke er plads til cykelsti i begge sider

• Fjern helleanlæg ud for skolen
– Lav i stedet for en hævet flade
– Fodgængerfelt – uden torontoblink

• Kombiner gerne fortov og cykelsti
– De skal være i samme niveau
– Bevar fortov i samme side som sideveje i Bøgeskov, så der er

afstand til cykeltrafik ved udkørsel.

• Rørlæg evt. grøft ved Egeskovgaard for ikke at bruge alt
for meget landbrugsjord.





Kommunens skitseforslag til
cykelsti - cykelfaciliteter

• Bøgeskovvej – Trelde Næsvej
– Fra Egeskov til Østerbyvej

Strækning 1



Strækning 2 og 3



Strækning 4 og 5



Strækning 6



Cykelsti fra Egeskov til Trelde



Veje - status pr. november 2015
fra kommunen

• Der bliver løbende kigget på både rabatter og asfalt i
området (Treldevej og Trelde – Østerby mv.)

• Tilsyn føres af Lemminkainen.
• Ca. to gange årligt tilføres der kantgrus til Treldevej,

hovedsageligt pga. at der køres for stærkt når der trækkes
ud i siden kommer der desværre ofte hurtigt huller igen.
Der er bestilt en kørsel mere i år på Treldevej med
Kantgrus.

• I 2016 er der afsat en pulje penge til vejudvidelser,
Treldevej er blandt de veje som vi ønsker at se på i den
forbindelse.

•



Vedligehold af veje

• Vedligehold af vejene udenfor Ydre Ringvej er udliciteret
til et eksternt firma - Lemmikäinen

• Anmeldelse af huller ol. skal stadig ske via
selvbetjeningsløsningen på hjemmesiden.

• Funktionskontrakten er på kommunens veje uden for Ydre
Ringvej

• Kontrakten omhandler kun asfalt og nymarkering af
kørebaneafmærkning.

• Vedligeholdelse af rabatter ligger fortsat ved kommunen
og fejl og mangler kan indberettes via
selvbetjeningsløsningen.



Aftale med Lemmikäinen
Tidsfrister for udbedring af skader

• Tidsfristen regnes fra den dag skaden kommer til
entreprenørens kendskab, og tælles i arbejdsdage.

• Kommunen viderebringer skader til entreprenøren løbede.
•
• Mindre betydende veje hører typisk under serviceklasse 3.

Serviceklasse Slaghuller og
afskalninger

Svedning af OB
belægninger

1 3 arbejdsdage Ikke relevant
2 5 arbejdsdage 3 arbejdsdage
3 10 arbejdsdage 3 arbejdsdage



Vejsituationen
• Huller i vejen,

manglende
gadelys,
manglende
hegns-
regulering m.v.
indberettes på
kommunens
hjemmeside:

• WWW.Fredericia.dk











Hjemmeside

• Ny hjemmeside oprettet
• Kursus ved Peter midt i august
• Der skal fyldes på efterhånden
• www.vejlbysogn.dk



Tipskupon ved Sommersjov

• Uddelt ca. 60 tipskuponer
• Vinder havde 12 rigtige ud af 13.





Torvelauget

• Tovholder er Hans Jensen
• Stor tak til Torvelauget
• Uvurderlig insats for at holde Egeskov torv

i fin stand
• Eneste belønning er fællesspisning med

bestyrelsen en gang årligt i år i
Bøgeskovhallen

• 1000 tak for et smukt holdt torv







Forskønnelsesudvalg

• Frede Hansen
• Jørgen Aamand
• Ebba Jakobsen
• Bent Anthonsen

• Præmiering hver 2. år
• Nye emner modtages gerne

– Henvendelse til udvalget

• Ingen præmiering i år



Regnskab

• V/ kasserer Hanne Ladegaard Jensen







Regnskab

• Fastsættelse af kontingent
• I dag er det kr. 50



På valg

I bestyrelsen :
– Ulla Jensen
– Bent Anthonsen
– Jørgen Aamand
Suppleanter:
– Poul Skovmark Jørgensen
– Asger Degn



Valg



Valg af bilagskontrollant

• På valg :
• Bilagskontrollant: Frede Hansen
• Kontrollant suppleant: Finn Lundy



Eventuelt



Tak for i aften


