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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 renoveringer
3. Naturpark Lillebælt
4. Etablering af Fællesråd 
5. Hjemmeside
6. Torvelauget
7. Forskønnelsesudvalg



Indvielse af cykelsti
Indvielse 16. august 2017

• Indvielse af cykelstierne på Bøgeskovvej og Egeskovvej.
• Ca. 200 prs. på p-pladsen ved Bøgeskovhallen
• Gevinster på tilmeldings nr sponseret af: Dagli´Brugsen
• Børkop Cykler 
• Bøgeskov Pizzaria.
• Dagli´brugsen uddelte goodibags til børnene og frugt m.m. 

til de voksne.
• Fredericia Kommune havde en del sikkerhedsveste, vi 

måtte give videre.



• Borgmesteren og formanden for Vejlby 
Sogns beboerforening holdt taler. 



• Cykeltur på de nye cykelstier – tak til poster på ruten

• Børkop Cykler var til stede og klar til at give gode råd. 
• Politiet deltog også på pladsen.



Indvielse af cykelsti

• Vi uddelte ca. 130 diplomer og 13 gevinster. 
• Jeanett fra Bøgeskovhallen stod for uddeling af 

røde pølser, vand eller øl, sponseret af Fredericia 
Kommune.

•
• Det var en rigtig god dag, som arrangørerne 

Dagli´Brugsen og Vejlby Sogns Beboerforening 
kan være stolte af.  

• Vi kan, når vi står sammen!





Status Cykelsti pr. 7/11

• Entreprenøren har udbedret den ujævne vejstrækning fra 
Nederhølsvej og hen til broen.

• Rabatterne er efterfyldt med muld og der sået græs i 
rabatterne

• Der er etableret asfaltvulst de steder hvor der har været 
problemer med, at mulden er blevet skyllet ud på både vej 
og cykelsti, denne løsning har til hensigt at lede vandet 
langs med vejkanten.

• Der er etableret asfalt ved markoverkørsler således, at der 
ikke bliver skyllet grus ud på cykelsti og vej

• -



Status Cykelsti pr. 7/11

• Der er etableret asfaltareal ved Nederhølsvej, så 
cyklisterne har mulighed for at krydse. Der mangler 
etablering af asfaltareal ved Skovbrynet, dette etableres 
hurtigst muligt.

• Der mangler etablering af asfaltareal til udstigning ved 
busstop på den sydlige side af Bøgeskovvej (mod øst) lige 
efter Nederhølsvej, dette etableres hurtigst muligt.

• Brøndene får entreprenøren tømt hurtigst muligt.
• Der er fortsat problemer med vand på cykelsti mellem 

Nederhølsvej og Bøgeskovvej 19. Fredericia Kommune er 
i gang med at løse problematikken.

•



Status på cykelsti
Manglende afstribning af 2 – 1 vej 
fra Trelde Møllevej til Østerbyvej

- Ikke godkendt af politiet

- Regler strammet side 2012

- Besigtigelse igen med udpegning 
af problemsteder



Kommunens skitseforslag til 
cykelsti - cykelfaciliteter

• Bøgeskovvej – Trelde Næsvej
– Fra Egeskov til Østerbyvej

Strækning 1 Egeskov til Neder Høllvej



Strækning 2 og 3 – Neder Høllvej til Bøgeskov 
Hallen



Strækning 4 og 5 Bøgeskov hallen til Østerbyvej



Strækning 6 – afslutningen ved Østerbyvej



Egeskovvej 
fra Bøgeskovvej til Rundkørslen



Vej vedligehold

• Treldevej
– Treldevej udvidet i 2016 fra 4,4 – 5 meter til 

efterfølgende at være 5,5 på det smalleste sted.
• Skullebjergvej udvidet i 2017.

– Vejen udvidet fra ca. 4 meter til ca. 4,75-5,25 meter. 
– Skullebjergvej er væsentligt ringere trafikeret end Treldevej (knap 600 

biler / døgn på Skullebjergvej mod 1400 biler / døgn på Treldevej), 
hvorfor en mindre vejbredde er fuld forsvarlig. Trafikken på 
Skullebjergvej er ikke steget de seneste 5 år, hvorimod trafikken på 
Treldevej er steget med 38 %. 



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 ny markering 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  







Naturpark Lillebælt 2016

• 25 – 27 august 2016 - Info møder i ‘Det 
Grønne Rum’ Danmarksgade i Fredericia

• Kystzoner mod Lillebælt samt Rands Fjord
• Formål

– Via frivillighed og samarbejde at skabe et hav 
af nærværende autentiske oplevelser, som giver 
os glæde ved at passe på og forbedre det unikke 
marine landskab ved Lillebælt.

– Se mere på www.naturparklillebaelt.dk



Naturpark Lillebælt 2017

• Dialogmøde i ‘Det Grønne Rum’ 31. maj 2017
• Høring Naturpark Lillebælt juni 2017
• Lodsejere utilfredse med, at Rands Fjord er taget med i 

Naturpark Lillebælt
– Man er bange for at en offentliggørelse af  områderne som Naturpark vil 

åbne for offentligheden
– Opbakning fra Nis Hjort 

Formand for Vejle-Fredericia Landboforening

• Rands Fjor taget ud af Naturpark Lillebælt 
– På grund af indsigelser fra lodsejere og VSB
– Ingen officiel respons på indsigelser, kun info fra Fredericia Dagblad



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



Fællesråd 
Årsagen til vi gerne vil have øget bosætning

Folketal 1. januar efter sogn, alder og tid

Enhed: antal

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

607-7910 Vejlby 1 år 24 22 23 34 22 21 18 15 12 13 14

2 år 26 27 23 22 33 20 23 18 16 12 13

3 år 29 27 28 24 21 31 22 23 17 16 14

4 år 26 31 26 26 22 23 34 22 22 19 17

5 år 32 29 32 27 28 20 22 35 22 22 19

Sum 137 136 132 133 126 115 119 113 89 82 77



Fællesråd

• Inspirationsmøde på skolen 14/11 2017
– Fællesråd 
– Ejendomsmægler Henrik Billund
– Repræsentanter fra Bosætningsudvalget 

Fa.komm.
– Beboerforeningens kontaktperson hos 

kommunen
– Borger og Demokratiudvalget 

• Christian Jørgensen - formand



Fællesråd - inspirationsmøde

• Forberedelse til et stormøde 13. marts 2018
– Emnet vil være at få mere gang i sognet 

• Inspiration/ideer:
– Aktiver de to boligområder, der ikke er til salg

• Hvad er årsagen?

– Hvorfor flytter unge mennesker ikke til Vejlby Sogn
• Vi skal profilere os bedre 

– Relations personer til nye eller kommende borgere i sognet
• Del-din-by-ambassadører

– Flere mindre boliger til ældre eller enlige
• Så større boliger frigives til børnefamilier
• Enlige kan blive i sognet – og børnene i skolen



Hjemmeside

• Ny hjemmeside endelig i drift
• Der skal fyldes mere på efterhånden
• www.vejlbysogn.dk







Torvelauget

• Tovholder er Hans Bjerre Jensen
• Stor tak til Torvelauget 
• Uvurderlig indsats 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 – lige årstal
• 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 –

– Kontingent uændret 



1. Bestyrelsen

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

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



På valg

I bestyrelsen :
– Ulla Jensen
– Bent Anthonsen
– Jørgen Aamand

• Suppleanter:
– Poul Skovmark Jørgensen
– Niels Madsen



Valgresultat

• Bestyrelsen – genvalg til alle

• Suppleanter – genvalg til begge



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



Banko

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

• Først en række

• Derefter hele kortet fuldt



Tak for i aften


