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Kære medlem af Grundejerforeningen Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 

Så er det tid til en lille forårshilsen fra Grundejerforeningen med nyt om, hvad vi bl.a. arbejder 
med og lidt om årets arrangementer. 

Hvidbjergbøgerne 

I samarbejde med Gårslev Lokalråd og Gårslev Kulturklub søger vi p.t. diverse fonde og firmaer 
om økonomisk tilskud til genudgivelse af Hvidbjergbøgerne: 

1. Hvidbjerg, historien om Perlen ved Vejle Fjord 

2. Hvidbjerg – et andet Skagen 

Det er indtil videre lykkes os at indsamle kr. 30.000 og vi er optimistiske og tror, at vi får tilsagn 
om flere penge. Dog er der lang vej endnu… Det er ikke foreningernes formål at tjene penge på 
bøgerne, da et salg naturligvis vil give en indtægt, men for at projektet skal kunne bære sig selv, 
kræver det dog stadig, at vi får indsamlet flere penge. Kender du en forening eller en virksomhed, 
du kan søge hos, er du meget velkommen til at hjælpe os. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få, 
og ethvert beløb stort som småt er velkomment. Vi har udarbejdet en brochure til udlevering til 
mulige sponsor emner. Brochuren kan downloades her http://www.hvidbjergvejlefjord.dk/wp-
content/uploads/2013/03/HvidbjergboegerBrochure.pdf  Brochuren kan udskrives i A4 format 
med print på begge sider og foldes, så den bliver 3 sidet. 

Høringsperiode Marius Mikkelsensvej 

Planen om bebyggelse af 4 sommerhuse på grunden ved Marius Mikkelsensvej i p.t. i offentlig 
høring indtil den 8. april 2013. Grundejerforeningen har foreslået, at der laves en fællesplads med 
redskaber til aktivering af både børn og voksne og evt. med et par shelters til cykelfolket. Har du 

Nyhedsbrev 
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lyst til at læse mere om Vejle Kommunes lokalplan, kan du læse mere på dette link 
http://www.plan.vejle.dk/Lokalplan-nr-1142-i-offentlig-hoering-og-tillaeg-nr-33.aspx  

Vejle Kommune har valgt ikke at lave en miljøvurdering af grunden, selvom kyststrækningen i 
området består af det såkaldte Lillebæltsler, og det er uforudsigeligt, hvad der sker, når træerne 
på grunden fældes for at gøre plads til byggegrunde. Der er sendt to indsigelser til kommunen om 
dette fra beboere i området. 

Naturvandringer.  

Der er altid stor opbakning til foreningens naturvandringer. Derfor har vi i år fastlagt to ture. 
Der vil blive en i forsommeren lørdag den 8. juni kl. 13 og en i eftersommeren lørdag den 31. 
august kl. 13. Vi vil igen i år benytte naturvejleder Steen Hedrup. Der vil senere kunne læses 
mere om mødested på hjemmesiden www.hvidbjergvejlefjord.dk eller i opslagskasserne. 

Skt. Hans aften. 

Sædvanen tro afholder vi Skt. Hans aften ved fladstranden ud for Børnenes Vel søndag den 23/6 
kl. 20.30.  

Det er for børn.  

På opfordring ved sidste års generalforsamling arrangerer vi i år et arrangement for børn. 
Arrangementet bliver afholdt søndag den 7/7. Tidspunkt fastsættes senere og vil kunne ses på 
hjemmesiden og i opslagskasserne. 

Generalforsamling.  

Torsdag den 25/7 kl. 19.30 i Sognehuset, Gårslev. Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 19/7 gittepapuga@me.com  

Affaldsstativer i vinterperioden 

Et af vore medlemmer fik efter en del møje og besvær lov til at låne nogle affaldsstativer hos Vejle 
Kommune. Disse affaldsstativer har vinteren over stået ved Baaskærvej, Strandhusvej og 
Folmersvej. Det er ikke Vejle Kommune, der har ønsket at tilgodese gæsterne på stranden, men 
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vores medlem, der lånte disse affaldsstativer mod selv at forestå tømningen. Det gjorde han ved at 
lægge skraldeposerne i affaldsstativet ved Børnenes Vel, hvor det står hele året. Der er slæbt rigtig 
mange affaldsposer derop med bl.a. hunde bummelummer vinteren igennem. Der er affaldsposer 
ved hvert stativ som frit kan benyttes af hundelufterne. Der skal lyde en stor tak for indsatsen 
med at skaffe de ekstra affaldsstativer samt at få dem tømt. Også tak til alle dem, der opsamler 
hundenes efterladenskaber. 

Indbrud/Politi 

Det lykkedes Politiet i et helt konkret tilfælde forrige år, at fange nogle indbrudstyve og få alle 
tyvekoster returneret til de respektive ejere. I den forbindelse stod Politiet midt om natten og 
manglede oplysninger om ejerforhold på nogle sommerhuse. Dette vil vi som Grundejerforening 
naturligvis gerne være behjælpelig med, og vi har meddelt Politiet et par kontaktpersoner i 
bestyrelsen, så de kan få oplyst navn, adresse og telefon nummer på ejere af sommerhuse, der har 
haft ubudne gæster. Desværre er vores registrering utrolig mangelfuld. Vi har ikke ret mange @ 
adresser på vores medlemmer og faktisk lige så få telefon numre. Har du skiftet adresse, siden du 
meldte dig ind i foreningen eller nedlagt din fastnet telefon? Vi beder dig derfor oplyse din 
nuværende adresse, hvor du nemt kan træffes ( f. eks mobil nummer )og telefonnummer samt @ 
adresse, hvis der er sket ændringer til hefje@vejle.dk . Politiet bad os videregive en helt konkret 
opfordring om, at notere serienumre på værdigenstande f. eks PC, tv, Hi-fi o.l. De står jævnligt 
med en masse tyvekoster, og hvis de ikke kan bevise at tingene er stjålet, må de ofte returnere 
tingene til de mistænkte, da det er Politiet, der har bevisbyrden. Vi ved, at mange allerede hjælper 
hinanden og holder øje med hinandens huse mht. indbrud og ved stormflod og lignende og du kan 
læse mere om, hvordan du sikrer dit hus bedst på www.stopindbrud.dk  

Vi ønsker alle et rigtig dejligt forår. 

Marts 2013  

 

 

 

 


