
	  
Kære medlem af Grundejerforeningen Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 
 
Så er det tid til lidt nyt fra grundejerforeningen igen, da forårets og sommerens 
arrangementer står for døren. Vi har fået bevilget kr. 5.000,00 fra Stifonden og der 
er også sket nyt på sommercaféen og Fru Hansens Madsted. 
	  
Stifonden 
Grundejerforeningen har fået bevilget kr. 5.000,- fra Stipuljen, da vi har ansøgt om 
midler til at opsætte 2 trapper i Mørkholt tæt ved Niels Pedersensvej/Duevej til 
Fuglebakken for at få en bedre gangsti forbindelse og samhørighed i hele området 
Høll, Hvidbjerg og Mørkholt. Beløbet skal anvendes til materialer. Arbejdsindsatsen 
er ulønnet frivillig arbejde. For at få beløbet udbetalt skal projektet være afsluttet 
senest den 1/12 2012.  

 

Nyhedsbrev 



Vi ville gerne have en flot trappe i træ som den Vejle Kommune har lavet på 
Hvidbjergvej ved Lille Klit ned til stranden. Desværre rækker kr. 5.000 ikke langt 
og foreningen har ikke midler til at indskyde et større økonomisk beløb i projektet. 
Torben Juul og Ole Bager er godt i gang med at finde en løsning, der holder sig 
indenfor den bevilgede beløbsramme, men arbejder du med noget lignende til daglig, 
er du velkommen til at sende en mail til Ole Bager på jobager@stofanet.dk 
 
Ny hjemmeside 
Grundejerforeningen har fået ny hjemmeside. Navnet er det samme som altid 
www.hvidbjergvejlefjord.dk, men designet er nyt. Dette har vi valgt, da vi var meget 
fastlåste i udviklingen i det gamle design, som desværre ikke gav os mulighed for at 
publicere tingene ordentligt og overskueligt. Samtidig havde vi en stor udgift til 
hostmaster. Denne udgift er nu skåret fra kr. 3.500,- til ca. kr. 300 om året. På 
hjemmesiden kan du holde dig orienteret om, hvad bestyrelsen p.t. arbejder med 
samt arrangementer og om stort og småt i området. 
 
Arrangementer 
Lørdag den 16. juni kl. 10.00 er der naturvandring med naturvejleder Steen 
Hedrup, Økolariet. Mødestedet er P-pladsen v/Fædrift. Turen varer ca. 2 timer. 
 
Der afholdes sædvanen tro Skt. Hans aften på fladstranden den 23. juni ud for 
Børnenes Vel. Der er båltale kl. 21.00 ved byrådspolitiker Morten Kristensen og 
bålet tændes straks derefter, hvor vi synger Midsommervisen. Der vil være musik og 
sang af Tine og Mogens Lützen. Det vil være muligt at købe øl og sodavand og 
børnene kan bage snobrød ved børnebålet. 
 
Generalforsamling er tirsdag den 31. juli kl. 19.30 i Gårslev Sognegård.  
 
Nye forpagtere på Sommercaféen og iskiosken 
Der er kommet ny forpagter på Sommercaféen. Dorte og Jørn som bor i Høll ca. 100 
meter fra Sommercaféen har overtaget forpagtningen med opstart lørdag den 26/5. 
De vil indtil videre videreføre caféen i samme ånd som tidligere. Dorte og Jørn 
ønskes tillykke med overtagelsen og vi håber, at Sommercaféen må blive godt besøgt. 
 
Fru Hansens Madsted er overtaget af Janne Arusi, der også driver Treldevejens 
Grill, da fr. Hansen er gået på førtidspension.  



 
Haveaffald/affald 
Al affald i kommunen bedes udsættes til storskrald eller køres til Deponiet. Dette 
gælder også haveaffald. Ansatte hos Vejle Kommune har ytret deres utilfredshed 
med henkastning af haveaffald på skrænter og steder, hvor kommunen bl.a. skal 
bekæmpe Bjørneklo. Det er desværre ikke altid muligt at udføre dette arbejde, da de 
ikke kan komme frem p.g.a. uhensigtsmæssig henkastning af haveaffald. Vi vil 
derfor gerne appellere til, at man afleverer sit affald hos Deponiet. Det ses også 
nogle steder, at folk bygger en slags afskærmning på deres grund af gammelt 
haveaffald. Husk at dette udgør en meget stor brandfare og samtidig er hjemsted for 
rotter og andre skadedyr. 
 
Henvendelse fra medlemmer 
Vi har modtaget henvendelse fra et medlem, der henstiller til at hundeluftere 
opsamler hundens efterladenskaber. Så husk posen. 
Det er selvfølgelig ikke sikkert, at det er Grundejerforeningens medlemmer, der udgør 
dette problem, men så lad os håbe, at turisterne også læser dette nyhedsbrev i 
opslagskasserne og husker posen næste gang. 
 
Indbetaling af kontigent 
Der blev i det tidlige forår udsendt opkrævninger af medlemskontigent. Der er 
heldigvis kun ganske få, der ikke har fået betalt endnu. Vi ser frem til, at de sidste 
også betaler (kan tilmeldes PBS). Husk, at det kun koster kr. 100,- pr. husstand at 
være medlem og er der sket et ejerskifte i dit område, håber vi, at du vil hjælpe os 
med at anbefale foreningen til kommende nye medlemmer. 
 
Til slut vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for den store opbakning, 
der var i.f.m. Hjertestarterkurset den 26/1. Det var virkelig dejligt med så stort et 
fremmøde. 
 
VI ØNSKER ALLE EN FANTASTISK SOMMER. 
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