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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: Susanne Jochumsen

• Bilagskontrollant: Frede Hansen

• Bilagskontollant suppl.: Susanne Bjerrisgaard



Bestyrelsens beretning

1. Vej vedligehold

2. Nyt busskur ved Skovbrynet Højtoften

3. Behandling af ønske om sti fra Skullebjerg Allè til stranden

4. Cykelsti det sidste stykke fra Trelde Møllevej til Østerbyvej

5. Nyt landsbyskilt ved Egeskov torv på vej

6. Deltagelse i udstillingen Natur – Kultur i laden ved kirken

7. Sommersjov

8. Torvelauget

9. Fællesråd samarbejde

10. Min Landsby 

11. Hjemmeside

12. Folder

13. Trelde Skov fredning

14. Kommunalt budget 2020- 2023

15. Juletræstænding



1. Status på vej vedligehold

• Renoveringsplan – fra sidste år:

– Ryttergrøftvejen 2019 – er renoveret

– Skullebjergvej 2021

– Først reparationer og udbedring af 

problematisk hældning 

– Derefter OB belægning – dvs. flydende asfalt 

og løse sten

– Der er ansat 2 personer i kommunen til 

• opfølgning på vejsituationen

• Opfølgning på eksterne entreprenørers 

arbejde 

– Bent har været på tur med kommunens 

‘vagthund’ 

• Det har resulteret i reparationer af huller 

på Trelde Næsvej



1. Hullede veje

• Huller i vejen, 

manglende 

gadelys, 

manglende 

hegns-

regulering m.v. 

indberettes på 

kommunens 

hjemmeside:
• WWW.Fredericia.dk

• Eller på APP  







2. Nyt busskur ved Højtoften

I februar 2019 fik vi 

sat busskur op ved 

Højtoften. 

Der blev brugt 

forskønnelsespenge 

på projektet.



3. Behandling af ønske om sti

Beboere på Skullebjerg Allé ønskede sti gennem indhegning til stranden.

Forslag afvist, da landmand var imod af sikkerhedsmæssige grunde.



4. Status på cykelsti
Manglende afstribning af 2 – 1 vej 

fra Trelde Møllevej til Østerbyvej

- Ikke godkendt af politiet

- Regler strammet siden 2012

- Vi er blevet enige med Vej og Park 

om en løsning, med rødt asfalt på 

cykelbanen, der hvor der ikke må 

være 2-1 vej.



4. Løsning lovet til foråret

Vi er blevet enige med Vej og Park om en løsning, med rødt asfalt på 

cykelbanen, der hvor der ikke må være 2-1 vej – og det er godkendt af 

Politiet.



5. Ny byskilt ved Egeskov Torv

• Det gamle skilt er næsten rustet over.



6. Deltagelse i udstillingen i laden ved kirken 

Vejlby Sogn Natur – Kultur 

• 15 maj 2019
• Fredericia Kommune, 

Vejlby Sogn 

Menighedsråd og Vejlby 

Sogns Beboerforening 

indvier et nyt 

besøgscenter, der samler 

lokalområdets natur- og 

kulturhistorier.



Vores bidrag til udstillingen



7.Sommersjov

tipskupon



8. 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





9. Fællesråd samarbejde

• Der er forslag til opbygning og vedtægter.

• De største foreninger og institutioner i 

sognet vil være repræsenteret ved et 

medlem – det vil blive 9  medlemmer.

• Derudover vil der være to valgte 

medlemmer.

• Årsmøde vil finde sted i februar.



10. Min Landsby web

• Undersøgt i 

Fællesråd regi. 

Kommunen 

betaler – i hvert 

fald den første tid.

• Vi kan bevare 

vores hjemmeside 

og linke til den.

• En af fordelene 

ved Min Landsby 

web er fælles 

kalender.



11. Hjemmeside www.vejlbysogn.dk



12. Folder Vejlby Sogns Beboerforening





13. Foreningen Trelde Skov

• Vi har indsendt indsigelse mod DN og 

Fredericia kommunes forsalg til fredning af 

Trelde skov.

• Forkert at bruge penge på en fredning, der 

ikke er nødvendig. Trelde Skov ligger i top 5 

vedr. biodiversitet i danske skove.

• Kommunen vil anlægge sti midt i skoven, 

som vil give problemer både i forhold til 

skovning og jagt.

• Vi mener bærestien langs kysten er nok 

sammen med de 15 km sti, der allerede er i 

den offentlige del af skoven.

• Mange foreninger var imod fredningen ved 

det offentlige borgermøde i forbindelse med 

rejsning af fredningssagen.



14. Kommunens mulighedskatalog 

budget 2020 - 2023

• Vi har bl.a. sendt kommentarer vedrørende:

– Reduktion i omkostninger til socialt udsatte og lægge 

ansvaret over på frivillig arbejdskraft i forenings regi.

– Besparelse på daginstitutions området.

– Besparelse på drift af idrætshaller og klipning af 

græsarealer

– Kommenteret på busrute optimering – tag hensyn til 

skolebørnenes mødetider



15. Juletræstænding

• Fælles arrangement 1. december, hvor vi tænder juletræet 

og lys i de øvrige træer på Egeskov Torv

• Samarbejde mellem:

– Dagli’ Brugsen Egeskov

– Menighedsrådet Egeskov Kirke

– FDF

– Naboer Dennis

– Børnehuset Bøgeskov



Plan for juletræstænding
1. søndag i advent - 1. december 2019

• 14.00 FDF sælger juletræer 

• 14.30 Gudstjeneste

• 15.30 Optog fra kirken til Brugsen/Forsamlingshuset

• 16.00 FDF sælger gløgg og æbleskiver evt. i Forsamlingshuse – afhænger af 

vejret

• 17.00 Juletræet tændes af julemanden, der danses og uddeles godteposer 





Regnskab

• V/ kasserer Hanne Ladegaard Jensen







Regnskab

• Fastsættelse af kontingent

• I dag er det kr. 50 –

• Vedtaget at kontingent på kr. 50,- fortsætter 

uændret



Valg



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: Susanne Jochumsen – på valg

• Bilagskontrollant: Frede Hansen – på valg

• Bilagskontrollant suppl.: Susanne Bjerrisgaard – på valg



På valg

I bestyrelsen :

– Ulla Jensen - genopstiller

– Bent Anthonsen – genopstiller ikke

– Jørgen Aamand – genopstiller ikke

• Suppleanter:

– Poul Skovmark Jørgensen

– Susanne Jochumsen



Valgresultat

• Valgt til bestyrelsen –

– Ulla Jensen

– Poul Sørensen

– Poul Skovmark Jørgensen

• Valgt til suppleanter –

– Jan Rodenberg

– Vagn Thygesen



Valg af bilagskontrollant

• På valg :

• Bilagskontrollant: Frede Hansen

• Kontrollant suppleant: Susanne Bjerrisgaard

• Valg resultat:

– Begge genvalgt



Indkomne forslag

• Ingen



Eventuelt



Slut på generalforsamlingen

• Tak for indsatsen til dirigenten



Nabohjælp

Ved konsulent Richard Andersen



Banko

• Fine præmier købt og delvist sponseret af 

Dagli’ Brugsen i Egeskov

• Først en række

• Derefter hele kortet fuldt



Tak for i aften


