
	  
 
Kære medlem af Grundejerforeningen Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 
 
Selvom der ikke har været nogen politisk agenda, der har involveret vores område på 
det seneste, vil vi lige informere om, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og hvad, der  
rører sig i området. 
 
Konstituering 
Efter generalforsamlingen i juli konstituerede vi os i bestyrelsen således: 
 

Bestyrelsen	  i	  grundejerforeningen	  for	  Hvidbjerg,	  Høll	  og	  Mørkholt	  
konstitueret	  ved	  bestyrelsesmøde	  den	  31.	  juli	  2012	  

	  
	  
	   Navn	   Adresse	   Mail	   Telefon	  

Formand	   Gitte	  Papuga	   Vindingvej	  115,	  7100	  	  
Vejle	   gittepapuga@me.com 4081 8822 

	   sommeradresse	   Bjergstien	  5,	  Høll,	  7080	  
Børkop	   	    

Bestyrelsesmedlem	   Kaj	  Ove	  
Petersen	  

Sommerstien	  20,	  Høll,	  
7080	  Børkop	   kajjytte@gmail.com  6024 1219 

	   	   	   	    

Sekretær	   Ole	  Bager	   Langelinie	  59	  B,	  7100	  	  
Vejle	   jobager@stofanet.dk  2333 8809 

	   sommeradresse	   Bjerrisgaardsvej	  1,	  Høll,	  
7080	  Børkop	   oba@energinet.dk   

Bestyrelsesmedlem	   Carsten	  Dyg	   Åkæret	  7,	  10.	  3,	  7100	  
Vejle	   carstendyg@gmail.com  4030 0760 

	   Sommeradresse	   Niels	  Pedersensvej	  12,	  
Mørkholt,	  7080	  Børkop	   	    

Bestyrelsesmedlem	   Vivi	  Rasmussen	   Hybenvej	  1,	  Høll,	  7080	  
Børkop	   per@er-ejendomme.dk  7595 9200 

	   	   	   	    

Bestyrelsesmedlem	   Susanne	  Transel	   Bymarken	  35,	  4490	  
Jerslev-‐Sjælland	   Stransel@mail.dk  3169 5608 

	   sommeradresse	   Hvidbjergvej	  84,	  7080	  
Børkop	   	    

Kasserer	   Henning	  Friis	  
Jensen	  

Ryttergrøftsvejen	  322,	  
7080	  Børkop	   henningfj@gmail.com 2913 4272 

	   sommeradresse	   Strandhusvej	  9,	  Høll,	  
7080	  Børkop	   hefje@vejle.dk	   	  

	  
	  
 
 

Nyhedsbrev 



Trappeprojekt 
Grundejerforeningens arbejde med etablering af to nye trapper ved Niels 
Pedersensvej/Duevej til Fuglebakken er nu afsluttet og vi vil gerne takke alle for 
deres frivillige arbejdsindsats. Det er dejligt, at der er lokal opbakning til sådanne 
projekter, og vi håber, at rigtig mange vil få glæde af de nye trapper.  

 
 
 
 
 
 

 
På begge trapper er der på det færdige 
resultat monteret en sliske på siden, så det 
er muligt at trække cyklen op eller ned ad 
trappen. 
 
 
 
 
 
 
Guided turvandring med naturvejleder 
Dette arrangement tiltrækker mange mennesker. Specielt ved vores tur i foråret med 
naturvejleder Steen Hedrup var der rigtig mange deltagere og arrangementet blev 
rost på generalforsamlingen. Vi vil til næste år prøve at arrangere to 
naturvandringer. En i forsommeren og en i sensommeren, da naturen varierer 
meget efter årstiden og vi er i bestyrelsen enige om, at disse arrangementer skal være 
med en naturvejleder. 
 
Købmanden 
Købmanden har i år valgt at holde vinterlukket i perioden 29/10 til 23/3. 

 
 



Høll kiosken 
Velkommen til Anders Larsen-Jensen der pr. 1. november har forpagtet Høll 
Kiosken. Anders driver også Børkop Iscafé, og han har ikke kun planer om at sælge 
is til turisterne, men vil også gerne servicere de fastboende med smørrebrød og 
dagens ret. 
 
Flextur 
Siden flextur trådte i kraft den 1. september er der kun et par stykker, der har 
benyttet denne mulighed i vores område. Har du lyst til at benytte flextur, men er 
der en grund til, hvorfor du ikke gør det, så hører vi gerne fra dig, da vi er i dialog 
med Vejle Kommune og Sydtrafik om, hvorfor muligheden ikke benyttes. Skriv gerne 
til gittepapuga@me.com . 
 
Hvidbjergbøgerne 
Grundejerforeningen har netop indgået et samarbejde med Gårslev Lokalråd og 
Gårslev Kulturklub om genoptrykning af bøgerne “Historien om perlen ved Vejle 
Fjord” og “Et andet Skagen”. Vi skal snart i gang med at søge midler til 
genoptrykning af bøgerne, og vi har indtil videre et par fonde, hvor vi kan søge. Har 
du et forslag til, hvor vi kan søge om midler, er du meget velkommen til at rette 
henvendelse til gittepapuga@me.com . Når det forhåbentlig er lykkedes for os, håber 
vi, at bøgerne kan blive genoptrykt til september 2013.  
	  
	  

Grundejerforeningen	  for	  Hvidbjerg,	  Høll	  og	  Mørkholt 
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