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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. Cykelsti
2. Vej renoveringer
3. Vastu Haven
4. Klapning af slam ved Trelde Næs
5. Naturpark Lillebælt
6. Projekt Landsbyklynger
7. Hjemmeside
8. Sommersjov – tipskupon
9. Torvelauget
10. forskønnelsesudvalg



Cykelsti
Første spadestik 20/6 2016



Cykelsti



Status på cykelsti
• Tidsplanen er overskredet og det betyder at nogle kontraktpunkter skal genforhandles –

det foregår konstruktivt mellem kommunen og  entreprenørerne CJ Anlæg og Atkins

• Overordnet er Bøgeskovvej delt op i 3 etaper, der igen er delt i højreside (syd) og 
venstreside (nord). 

– Etape 1 er fra motortrafikvejsbroen til Højtoften.
– Etape 2 er fra entreprenør Jan D. Larsen til Trelde Mølle vej.
– Etape 3 fra Egeskovvej til motortrafikvejsbroen, og er ikke påbegyndt.

•
• Etape 1 og 2 højreside er i gang nu.
• Etape 3 bliver det sidste, der laves på Bøgeskovvej inden slidlag (sidst omgang asfalt) 

og striber. 
•
• Egeskovvej er ikke startet endnu. Dette skyldes problemer med krydsningen af 

fjernvarmen. Når der er en klar aftale aftale på det, startes Egeskovvej. 



Status på cykelsti
problemer

• Der har været flere episoder om manglende gadebelysning. 
– Kommunen forsøger, at sætte det op så hurtigt som muligt. 

• Der har været flere episoder hvor belysningskablet er blevet gravet 
over. 

– Hvis i oplever strækninger uden lys på må i meget gerne melde. 

– Det er ikke altid det bliver opdaget eller rapporteret videre.  

• Afspærringen har været mangelfuld
– Fra mandag 21/11 vil der blive opstillet signalanlæg, hvor der er manglende 

oversigt på Bøgeskovvej. 
– Det er selvfølgelig ikke så bekvemt, men sikkerheden kommer først. 
– Signalanlæggene bruges kun hvor det er nødvendigt, så trafikken ikke sænkes 

unødigt. 

•



Cykelstier Bøgeskovvej Trelde 
Næsvej og Egeskovvej

Blå – Trug
Gul – Cykelsti
Grøn – Rabat
Orange – Skråningsanlæg
Hvid skravering – Overkørsler

http://www.fredericia.dk/Borger/
Trafik-veje-
parker/Sider/Cykelfaciliter-
Egeskov-B%C3%B8geskov-
Trelde.aspx



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 fra 4,4 – 5 meter til efterfølgende at 

være 5,5 på det smalleste sted.
• Skullebjergvej er med i planen for veje der udvides i 2017.

– Vejen udvides fra de i dag ca. 4 meter til forventet ca. 4,75-5,25 meter. 
Projektet er ikke endeligt fastlagt men det forventes at vejen ikke får 
samme bredde som Treldevej (som er 5,5-6 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  













Vastu Haven



Vastu Haven
• 21/5 2015: Informationsmøde Byrådssalen om TM’s planer om 

byggeriet af 28 små huse samt stort fælleshus og 2 annekser 
• 3/3 2016: By og planudvalget vedtog at sende lokalplanforslag til 

godkendelse i Byrådet 
• 16/3 2016: Start på 8 ugers høringsperiode

– Mange møder med grundejerforeningen Skullebjerg Alle og mere end 150 mails 
frem og tilbage

– Vi skriver en indsigelse fra Beboerforeningen der fokuserer på de tekniske 
indsigelser – miljø m.v. 

– 7/5 2016 indslag med TV SYD

• 11/5 2016: Aflevering af indsigelser og over 600 underskrifter mod 
Vastu Haven bebyggelsen til viceborgmester Susanne Ejlersen

• 21/6 2016: Ekstraordinært byrådsmøde hvor Vastu Havens 
byggeprojekt blev afvist af et flertal i Byrådet



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

Trelde Næs 
• Vi sendte indsigelse til Naturstyrelsen 2/3 2015
• Vores indsigelse blev 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

• Men:
• 11/4 modtog vi afslag på indsendte indsigelse vedr. Kolding Havns 

klaptilladelse ud for Trelds Næs (8 km fra)
• 7/6 info fra Naturstyrelsen om, at vi ikke er klageberettigede i forhold 

til Klaptilladelse



Naturpark Lillebælt

• 25 – 27 august - 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



Landsbyklynger

• Demokrati og Borgerudvalget inviterede til
Info om projekt Landsbyklynger

• LANDSBYERNE HAR POTENTIALE
– Selvom lokalområderne er under pres af den generelle søgen mod 

øst og mod de store byer. 

• For landsbyerne rummer ildsjæle, 
– aktive foreninger, gå-på-mod, vilje og dermed potentiale til at 

udvikle deres attraktivitet og sikre det aktive liv med høj 
livskvalitet på landet. 



Landsbyklynger

• Projekt sponseret af
– Realdania 
– DGI
– Lokale- og Anlægsfonden

• Forløb på 1½ år
• Ansøgning fælles med de øvrige beboerforeninger i 

Fredericia Kommune 
– Brædstrup Pjedsted
– Herslev
– Taulov 
– Skærbæk
– Vejlby Sogns



Landsbyklynger

• Hvis vi får godkendt vores ansøgning får vi 
brug for repræsentanter fra Vejlby sogn 
med følgende egenskaber: 
– Et højt engagement og høj grad af frivillig 

involvering
– Forandringsparathed
– Viden om muligheder og begrænsninger

• Her vil vi invitere de forskellige foreninger i sognet til et fællesmøde.



Hjemmeside

• Ny hjemmeside under udvikling
• 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 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
• Nye emner modtages gerne

– Henvendelse til udvalget

• Præmiering i år – sidste punkt på dagsordenen 
– På forhånd tak til udvalget for det store arbejde



Regnskab

• V/ kasserer Hanne Ladegaard Jensen







Regnskab

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

– Kontingent uændret 



På valg

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



Valg

• Genvalg til begge i bestyrelsen
– Ebba Jakobsen
– Hanne Ladegaard Jensen

• Suppleanter 
– Poul Skovmark
– Niels Madsen



Valg af bilagskontrollant

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

• Genvalg til Frede Hansen
• Ny Suppleant: Susanne Bjerrisgaard



Indkomne forslag
• Forslag fra Tove og Villiam Stengaard, Koglevænget 14, Trelde Østerby:

– 13/11 2016

• Renovering af Skullerbjergvej 
• Vi har nu boet i Trelde Østerby i 42 år, og aldrig har Skullebjergvej 

været så elendig at køre på, som den er i dag. Vejen er totalt ødelagt og 
kan slet ikke bære den trafik, der foregår i dag. Man kan ikke køre to 
biler forbi hinanden, uden den ene skal ud i vejkanten. Det kan tydeligt 
ses på de hullede vejkanter.

• Nu har kommunen fået Treldevej rettet op med nye kanter, men 
selvfølgelig stoppede de, netop som de nåede Skullebjervej. 

• Håber Beboerforeningen vil prøve at tage problemet op, så e vi mange 
beboere i Østerby, der vil blive glade.



Indkomne forslag
• Hej Ulla.
• Når vi ser, hvor det er blevet dejlig, ved Tvedgård, at der er blevet
• ryddet op, ved de seks gamle trær og man kan se ud over Rands fjord,
• Henne ved Tønnesens gård er der også nogle gamle trær, som
• der også kan blive pæne, hvis der bliver ryddet op, evt. fælde de træer,
• der ikke passer i rækken.
• Det er fint, at Jens har klippet hegnet, rundt i svinget, inden Vejlby.
•
• Hvis der mangler gadelys, så meld det, på kommunens hjemmeside,
• eller ring ned på brandstationen.
•
• Hvis der er huller i vejen og der er fare for cyklister og fodgænger,
• så meld det også, der er ingen vejmand, som i gamle dage,
• der sørgede for, at alt var i orden.
•
• Mvh. Hans Bjerre Jensen. (17/11 2016)



Eventuelt



Slut på selve generalforsamlingen



Forskønnelses udvalget































Tak for i aften



Ekstra fokus på 

• Klapning af slam ved Trelde Næs
• Vi vil følge tættere op på sagen.
• Vi undrer os over, at vi ikke var 

klageberettigede da der var høring vedr. 
klapning af slam fra Kolding havn.



Kommentarer fra salen
Naturpark Lillebælt

• Diskussion af Naturpark Lillebælt, hvad er 
det kommunen vil. Er det et tilbud eller er 
der en skjult dagsorden? Rands Fjord skal 
bevares, som den er.



Kommentarer fra salen
Synliggørelse

• Opfordring  til øget bosætning, sidste år blev der 
født 10 børn i sognet.

•
• Byggegrundene i Østerby sættes til salg nu.
•
• Der er behov for mere synliggørelse af sognet. 

Hvad tænker bestyrelsen om sognets fremtid i 
2020 – i 2030?


