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Bestyrelsens beretning

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

– 1. Suppleant: Ove Mejlgaard
– 2. Suppleant: Bent Antonsen



Planer om nye cykelstier

• Kommunen har fået tildelt 10 mio. af staten
til cykelstier – og skulle selv lægge dobbelt
så meget til

• Egeskovvej
– Fra Motortrafikvejen til Bøgeskovvej

• Bøgeskovvej og Trelde Næsvej
– Fra Egeskovvej til Østerbyvej.





Fredericia kommunes plan



Cykelstiplan sat i bero

• Planen er desværre sat i bero pga. finans- og
gældskrise

• Den er fjernet fra kommunens budget for
2011 og 2012

• Politikere er spurgt om status
– Ingen svar



Ny cykelsti – vi må nøjes



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

Frafaldet



Forskønnelsesprojekter

• Ingen gennemført i 2011
– Der blev ikke udloddet forskønnelsespenge til

landsbysogne i 2011
– Et af sidste års forslag er dog lavet:

• Sti ved nyanlagt sø til overfladevand ved Trelde
Næsvej / Østerbyvej

• Almindelig vedligehold



Sø-sti ved Østerby



Set fra Trelde Næsvej



Set fra Østerbyvej



Forskønnelsesprojekter

• Projekter på vej:
– Ansøgte 2010

• 2 busskure ved Bøgeskov skole
– Afventer cykeslti-projekt

• Trafikcikaner
– Afventer cykeslti-projekt

– Forskønnelses ansøgning 2012
• Møde med kommunen 1/12 eller 8/12



Torvelaug

• Mangler folk
– Stort frafald i 2011

• Vedligehold af Egeskov Torv
• Julebelysning
• Fællesspisning med bestyrelsen en gang

årligt som tak for den store indsats



Boligområde Østerby

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

1/11 2008 til 1/10 2009
– Kommunen indgav politianmeldelse, da reetablering

ikke skete efter fristens udløb.
– Der skulle efter planen være afsagt dom sidst i oktober

2010 – men intet nyt.
– Information fra kommunen om, at sagen skal gå om

pga. procedurefejl – august 2011



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 1/8 2011
• Busplanen er  uændret i vores sogn.



Vejsituationen
• Huller i

vejen,
manglende
gadelys m.v.
indberettes
på
kommunens
hjemmeside:



Museum på pumpestation ?



Sommersjov i Bøgeskov 20/8





Kommende påskønnelse
• Påskønnelse til lodsejer(e) i Vejlby sogn:
• Vejlby Sogns Beboerforening uddeler hvert år en påskønnelse til en

eller flere lodsejere for:
• Gode og smukke bygninger
• Smukt udført og veltilpasset om - og tilbygning af eksisterende

bygning.
• Anlæg, som anses for at bidrage til Vejlby sogns forskønnelse
• Tiltag på ejendom, der bidrager til beboernes trivsel i sognet.
• Har du et eller flere forslag til udvalget til nominering, som du mener

bør påskønnes, så send adressen, en kort beskrivelse med foto(s) af
ejendommen til brug ved bedømmelsen til foreningens formand, senest
15. sept. Kåringen foretages af de fremmødte på den næstkommende
generalforsamling i nov. md.





Regnskab

• V/ kasserer Hanne Ladegaard Jensen







På valg

I bestyrelsen :
– Ulla Jensen
– Bjarke Pløen
– Karl Rasmussen
Suppleanter:
– Ove Mejlgaard
– Bent Antonsen



Valg



Valg af bilagskontrollant

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



Indkomne forslag

• Ingen



Eventuelt



Tak for i aften


