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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: Niels Madsen
• Bilagskontrollant: Frede Hansen
• Bilagskontollant suppl.: Susanne Bjerrisgaard



Bestyrelsens beretning
1. Cykelsti
2. Vej vedligehold
3. Busskure

1. ved Nedre Høllvej – fjernet
2. Nyt ved Skovbrynet Højtoften

4. Foreningen Trelde Skov
5. Fællesråd stormøde/borgermøde
6. Sommersjov
7. Folder
8. Hjemmeside
9. Biblioteks central Brugsen
10. Plads til nye børn i skolen
11. Møde med Demokrati- og Borgerudvalget
12. Torvelauget
13. Forskønnelses udvalget



1. Status på cykelsti
Manglende afstribning af 2 – 1 vej
fra Trelde Møllevej til Østerbyvej
- Ikke godkendt af politiet
- Regler strammet side 2012
- Møde med Vej- og parkudvalg

22/11:
- Der arbejdes på, at markere 2-1 vej så

langt som muligt på det sidste stykke,
og indimellem vil man prøve at lave
rød asfalt markering i siden til
cykelister.

- Der er lagt rullegræs på rabatten ved
Bøgeskovvej, græsset har fået godt fat.
Så ingen grus og sand på vejen ved
kraftige regnskyl.



Kommunens skitseforslag til cykelsti fra 2016
Strækning 4 og 5 Bøgeskov hallen til Østerbyvej



Strækning 6 – afslutningen ved Østerbyvej



2. Status på vej vedligehold

• Renoveringsplan:
– Ryttergrøftvejen 2019
– Skullebjergvej 2021
– Først reparationer og udbedring af problematisk hældning
– Derefter OB belægning – dvs. flydende asfalt og løse sten
– Klage over at brønddæksler ligger for lavt

• det skal udbedres – Bent tager på tur med kommunens ‘vagthund’
• Der er ansat 2 personer i kommunen til

– opfølgning på vejsituationen
– Opfølgning på eksterne entreprenørers arbejde



2. Hullede veje
• Huller i vejen,

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

• WWW.Fredericia.dk
• Eller på APP







3. Busskure

• Ingen busskur ved Nedre Høllvej
– Der er ikke mange, der står på der.

• Ikke planlagt busskur ved Højtoften
– Vi har bedt kommunen tjekke hvad der er plads

til
– Vi investerer i busskur for forskønnelsespenge



4. Foreningen Trelde Skov
• Vi støttede op om modstand mod

idegrundlag til fredning af Trelde Skov

• Vi bakkede op om etablering af
– Foreningen Trelde Skov
– Foreningen blev stiftet 25. april 2018

• Vi har indsendt kommentarer til
idegrundlaget den 31. oktober 2018



5. Fællesråd

• Samarbejde mellem organisationer i sognet
– Vejlby Sogns Beboerforening
– Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskovvej
– Børnehuset
– TGI og Bøgeskovhallen
– FDF
– Egeskov Kirke
– Dagli’Brugsen Egeskov



Fællesråd

• Primære formål : Mere liv i Vejlby Sogn
– Få gang i mere bosætning af børnefamilier
– Ideer og ressourcer til attraktive aktiviteter

– Hvordan vil vi gerne profilere vores sogn
– Hvordan styrker vi sammenholdet i sognet
– Til analyseformål, har vi bestilt en sogneprofil i

samarbejde med menighedsrådet



Arbejdsgrupper efter stormøde på skolen
13/3 2018

• VSB’s bestyrelses deltagelse i de nedsatte grupper:

Visioner for området: Ulla, Hanne og Ebba
Stier og infrastruktur: Hanne
Hjemmeside+reklame: Jørgen og Ulla
Aktiviteter: Hanne
Boliger for ældre og mindre familier: Bent
Boliger på  Fjordalleen: ingen fra VSB



6. Deltagelse ved Sommersjov
• Vi havde del i en stand sammen med Fællesrådet
• Formål var at profilere sognet sammen med nogle ejendomsmæglere,

vi havde fået til at deltage
• Vi deltog med:

– Billedkollage fra de seneste 20 års projekter
– Tipskupon
– Foldere

• Vi har lavet en folder om Vejlby Sogns Beboerforening
• Vi samlede foldere fra andre foreninger og forretninger i sognet til

præsentation





Kollage ved sommersjob



Facebook

• Nogle beboere kendte ikke Vejlby Sogns
Beboerforening, og dermed heller ikke,
hvad vi har lavet.

• Plancherne fra sommersjov er i okt – nov
sat på facebooksider!

• Facebook: Vejlby sogn Fredericia



7. Folder Vejlby Sogns Beboerforening





Tipskupon ved Sommersjov



8. Hjemmeside

• www.vejlbysogn.dk
• Der er fyldt mere på hjemmesiden.

– Der vil stadig blive udvidet med flere
informationer og flere historier

• Vi modtager gerne input





9. Biblioteks central i
Dagli’ Brugsen Egeskov





10. Plads til nye børn på skolen
Svar fra Anders Axø (Børn- og unge chef)

• 1. Vi er alle dybt interesseret i at skabe den bedste kvalitet i arbejdet på den mest
effektive måde, så der bliver resurser til flere områder i vores velfærdssamfund. Den nye
skolestruktur blev netop skabt for at skabe bedre faglige miljøer, mere effektiv
administration og selvfølgelig for også at minimere antallet af ”tomme” pladser på de
enkelte skoler. Det er et vilkår for alle skoler i Fredericia. Det er vi faktisk lykkedes
med, men der er selvfølgelig også nogle omkostninger. Generelt er der rigtig god plads
på Bøgeskovvej, så jeg tænker, at det er meget uheldigt, at ønskerne netop er på den ene
årgang, hvor der er 28 elever. Jeg går ud fra, at det er rigtig vurderet. Vi ønsker rigtig
meget, at der er flere elever, som gerne vil gå på Bøgeskovvej – alle de andre årgange er
der god plads. Dette handler også om politik, så jeg vil tage din henvendelse med næste
gang jeg mødes med vores politiske formand, Ole Steen Hansen.

•
• 2. Vi vil gerne være fleksible og finde løsninger, men Folkeskoleloven foreskriver,

at vi ikke må starte en klasse med mere end 28 elever – heller ikke selv om vi lader
resursen følge det enkelte barn.

•



11. Møde med demokrati og
borgerudvalget

– Informerede om sognet og de største aktører
– Info om aktiviteter fælles med andre foreninger i sognet

- Fællesrådet
– Forskønnelsespenge:

• vi tildeles 40.000kr. pr år til vedligehold
• Ultimo 2018 har vi en saldo på kr. 160.000

– Fællesmøde med Demokrati og Borgerudvalget en gang
årligt

– Planer om fælles møde med de øvrige beboerforeninger



12. Torvelauget

• Tovholder er Hans Bjerre Jensen
• Stor tak til jer alle
• Egeskov torv holdt i rigtig fin stand
• Belønning er

– fællesspisning med bestyrelsen en gang årligt
– Kage fra Egeskov Brugs til kaffen
– Samt bevidstheden om at være fælles om noget smukt

• 1000 tak for et smukt holdt Egeskov torv







13. Forskønnelsesudvalg

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

• Præmiering hver 2. år – lige årstal
• Nye emner modtages gerne

– Henvendelse til udvalget

• Årets præmiering efter generalforsamlingen



Regnskab

• V/ kasserer Hanne Ladegaard Jensen







Regnskab

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



Valg



1. Bestyrelsen

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

• 1. Suppleant: Poul Skovmark Jørgensen – på valg
• 2. Suppleant: Niels Madsen – på valg
• Bilagskontrollant: Frede Hansen – på valg
• Bilagskontrollant suppl.: Susanne Bjerrisgaard – på valg



På valg

I bestyrelsen :
– Hanne Ladegaard Jensen
– Ebba Jakobsen

• Suppleanter:
– Poul Skovmark Jørgensen
– Niels Madsen



Valgresultat

• Bestyrelsen –
– Hanne Ladegaard Jensen - genvalgt
– Ebba Jakobsen - genvalgt

• Suppleanter –
– Poul Skovmark Jørgensen - genvalgt
– Susanne Jochumsen



Valg af bilagskontrollant

• På valg :
• Bilagskontrollant: Frede Hansen
• Kontrollant suppleant: Susanne Bjerrisgaard

• Valg resultat: genvalg til begge



Indkomne forslag

• Ingen



Eventuelt



Slut på generalforsamlingen

• Tak for indsatsen til dirigenten



Forskønnelsesudvalgets
præmiering

• Tvedgaard





















Tillykke til Tvedgaard
Asta og Vagn Axel

• Tak til forskønnelsesudvalget



Banko

• Fine præmier købt og delvist sponseret af
Dagli’ Brugsen i Egeskov

• Først en række

• Derefter hele kortet fuldt



Tak for i aften


