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Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab samt vedtagelse af kontingent.
4. Valg til bestyrelsen.
5. Valg af bilagskontrollant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt
8. Forskønnelsesudvalget

• Efter generalforsamlingen vil Bent Anthonsen fortælle
historier fra Trelde Næs



Varsling af generalforsamlingen



Bestyrelsens beretning

1. Præsentation af bestyrelsen
2. Samarbejde med kommunen
3. Helhedsplanmidler
4. Kommunens projekter
5. Udvalg



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



2. Samarbejde med kommunen

• Ændret i forhold til tidligere
– Ingen årlig udlodning af forskønnelsespenge
– Derimod årlig aflevering af prioriteret

‘ønskeliste’ om både forskønnelses ønsker og
anlægsønsker



Møder med kommunen

• 26. marts – møde med teknisk forvaltning og
udvalgformand Jean Brahe (By- og Teknik udvalget).
– Vision for sognet
– Markedsførings materiale for sognet

• +’er og –’er ved sognet

– ’To do liste’ over mangler i sognet.
• Prioriteret liste med forbedringer / forskønnelser i sognet.
• Erstatter udlodning af forskønnelsespenge.

–
– Halvårlige møder til opfølgning.



Vision samt + og – ved sognet







Øvrige møder med kommunen

• 8. maj 2014 – Teknisk forvaltning og VSB bestyrelse
– Præsentation af ny kontaktperson Laila Baumann Rolsted Jensen.
– Laila er ‘Grøn driftsplanlægger – Team Vej og Park’
– Med til mødet var Trafik og renovationschef Rene Olesen

• 11. juni 2014 – Visionsworkshop
– Byrådet inviterede til Pjedsted forsamlingshus – (Åbent møde)

• 19. august 2014 – Liv hvor du bor
– Beboerforenings bestyrelser, og andre interessenter samt ansatte i

kommunen.



3. Helhedsplanmidler

• Vi har brugt buffer af helhedsplanmidler til:
– Skilte med stednavne i sognet
– Borde og bænkesæt
– Opfyldning af vejsider
– Opstart af ny Hjemmeside



Vejskilte med lokale stednavne



Borde og bænke

Ved Fællesstykket

Ved Neder Høllvej

Ved Bøgeskov Strand (på vej)

Ved rastepladsen i Vejlby



Opfyldning af vejsider

• Trelde Næsvej
• Skullebjergvej
• Vejlby Kirkevej
• Fårbækvejen
• Egeskov Skovvej



Hjemmeside

• Vi har fået accept af, at bruge
helhedsplanmidler på opstart af ny
Hjemmeside.

• Vi vælger at fortsætte med vores egen frem
for at gå sammen med TGI.



4. Kommunale projekter

• Cykelsti
• Vedligehold af veje
• Kulvig havn
• Troldehuset
• Boligområde Østerby



Cykelstiprojekt som tidligere
skitseret

• Egeskovvej
– Fra Motortrafikvejen til Bøgeskovvej

• Bøgeskovvej og Trelde Næsvej
– Fra Egeskovvej til Østerbyvej.

• Vi står forrest, når der skal investeres i
cykelsti i landsbysogn



Kommende cykelsti projekt

• Vej og Park afdelingen har fået tilsagn fra byrådet
om penge til cykelstier.

• Der ligger ikke noget på tegnebrættet endnu!
• Trafikplanlæggeren vil sørge for at lokalområdet

vil blive hørt.
• Det bliver beboerforeningen, som samler op på de

ideer, der må komme fra lokalområdet…
•



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



Ønske om reetablering og
vedligehold af Kulvig Havn



• Planer om oprensning af Kulvig Havn
– Privat firma har tilbudt at finansiere projektet

• Forslag fra kommunen om opstilling af en
af Arne Poulsens sten-skulpturer ved Kulvig
havn



Troldehuset

• Kommunen inviterede til inspirationmøde
vedrørende fremtidig anvendelse af
Troldehuset

• Arbejds- og inspirations gruppe er nedsat
som ideforum



Lokalplan 280 ulovlig terrænregulering



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
– Vi har rykket kommunen flere gange



Boligområde Østerby
• Status april 2014
• Retten i Kolding afsagde den 4. februar 2014 dom i sagen om ulovlig terrænregulering i

et område omfattet af Lokalplan 280 - Boligområde vest for Østerby.
•
• Kommunen er i dialog med ejeren, med henblik på en snarlig udbedring af den ulovlige

terrænregulering
• Området skal bringes i overensstemmelse med lokalplanens § 9.7. om

terrænregulering.
• Ejeren af området beholder den overskydende jord i lokalplanområdet.
• Ifølge lokalplanens bestemmelse det muligt at terrænregulere i området med +/- 0,5

meter.
• Helt konkret betyder det, at den jord der overstiger en terrænregulering på + 0,5 meter

fjernes og lægges ud i områder hvor det, jf. lokalplanen, er muligt at lægge
overskudsjord ud i op til 0,5 meter.

• Der vil således være en periode, hvor dele af lokalplanområdet vil være uden vegetation,
da denne først skal etablere sig igen.

•
• De nærmeste naboer til lokalplanområdet og Vejlby Sogns Beboerforening vil blive

orienteret om hvornår arbejdet går i gang, så snart de nødvendige aftaler er på plads.



Boligområde Østerby
• Status oktober 2015
• Kommunen venter på at bygherre melder, at han er klar til at udbedre

den ulovlige terrænregulering.
• I foråret, var meldingen fra hans rådgiver, at de stort set var klar til at

gå i gang.
• Det blev aftalt, at kommunen ville orientere områdets beboere inden

arbejdet ville blive igangsat.
•
• Der er imidlertid ikke sket yderligere. Så kommunen venter fortsat på

at ejeren melder sig.
•
• Kommunen har ikke flere sanktionsmuligheder. Retten i Kolding har

fældet dom i sagen.



Stier ved Bøgeskov strand

• 2. oktober
– Møde med kommunen om stier og andre

kreative tiltag ved Bøgeskov
• I forbindelse med etablering af løvfrødamme på

marken ovenfor sommerhusene ved Bøgeskov
strand

• Dorthe Aaboer, biolog,
• Team Natur og Landbrug
• Fredericia kommune



Løvfrødamme ved Bøgeskov strand



Hjemmeside

• Tilbud om at være med på TGI’s
hjemmeside
– Umiddelbart for dyrt

• Vi er i gang med at bygge ny hjemmeside



Tipskupon ved Sommersjov

• Uddelt ca. 60 tipskuponer
• Vinder havde 9 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 Sommercafeen i
Høll – samt 1000 tak







Forskønnelsesudvalg

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

• Præmiering hver 2. år
• Nye emner modtages gerne

– Henvendelse til udvalget

• Præsentation af årets præmiering efter generalforsamlingen



Regnskab

• V/ kasserer Hanne Ladegaard Jensen







Regnskab

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



På valg

I bestyrelsen :
– Hanne Ladegaard Jensen
– Ebba Jakobsen
Suppleanter:
– Poul Skovmark Jørgensen
– Asger Degn



Valg



Valg af bilagskontrollant

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



Eventuelt



Forskønnelsesudvalget

• Værs’go til Bent





Værs’go til Bent

Fortællinger fra Trelde Næs



Tak for i aften


