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Kære	  medlem	  af	  Grundejerforeningen	  Hvidbjerg,	  Høll	  og	  Mørkholt	  

	  

En	  lille	  hilsen	  og	  en	  opdatering	  fra	  bestyrelsen	  om,	  hvad	  der	  sker	  i	  grundejerforeningen.	  

	  

Klimaplan	  

Vi	  har	  rykket	  Paul	  Landsfeldt,	  Vejle	  Kommune,	  som	  deltog	  i	  generalforsamlingen	  sidste	  
sommer,	  om	  et	  svar	  mht.	  det	  borgermøde,	  som	  han	  sagde,	  at	  der	  ville	  blive	  afholdt	  i	  efteråret	  
2014.	  Vi	  har	  den	  9/12	  2014	  modtaget	  nedenstående	  svar:	  

Den 09/12/2014 kl. 14.36 skrev Karin Overby Landbrug & Vand Teknik & Miljø Vejle Kommune 
<KAROV@vejle.dk>: 
Hej Gitte 
 
Vi har valgt at udskyde borgermødet, da det er vores opfattelse efter generalforsamlingen, at det 
kun er meget få der reelt oplever problemer som kommunen kan hjælpe med. 
Vi er pt. i gang med at undersøge de faktiske forhold om grundvands- og havvandsstigning samt 
hvilken indflydelse dette har på området og afvandingen til Mikkelsrende.    
Ligeledes er vi i gang med at formulere en spørgeskemaundersøgelse, som skal være med til at 
kortlægge problemets omfang og i hvilke områder der evt. er problemer. Undersøgelsen vil også 
være med til at kvantificere hvor mange der har tilslutning og hvor mange der ikke har en tilslutning 
til  Mikkelsrende. 
Skemaet udsendes om kort tid, til de grundejere som vi har en formodning om kan have eller 
måske allerede har oplevet problemer med vand på terræn.  
 
Venlig hilsen 
Karin Overby 
Miljøtekniker og -vagt  | Landbrug & Vand 
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
T: 76 81 24 53 | E: karov@vejle.dk 

	  

	  

	  

Nyhedsbrev	  
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Gimlegrunden	  

Vi	  har	  søgt	  Vejle	  Kommune	  om	  tilladelse	  til	  at	  benytte	  Gimlegrunden	  som	  aktivitetsplads,	  og	  
vi	  har	  modtaget	  en	  foreløbig	  positiv	  tilbagemelding.	  Vi	  har	  efterfølgende	  søgt	  tilladelse	  hos	  
Danmarks	  Naturfredningsforening	  og	  Naturstyrelsen.	  Sidstnævnte	  har	  desværre	  en	  
sagsbehandlingstid	  på	  et	  lille	  år,	  men	  vi	  krydser	  fingre	  for,	  at	  der	  ikke	  kommer	  til	  at	  gå	  så	  lang	  
tid.	  

Arrangementer	  2015	  

Søndag	  den	  19/4	  Strandrensning.	  	  Det	  var	  et	  hyggeligt	  arrangement	  sidste	  år,	  og	  vi	  var	  
positivt	  overraskede	  over,	  at	  der	  mødte	  så	  mange	  op.	  Vi	  synes	  ellers	  at	  vores	  område	  fremstår	  
rent	  og	  pænt,	  så	  det	  kom	  bag	  på	  os,	  at	  vi	  fik	  indsamlet	  så	  mange	  sække	  affald,	  som	  det	  var	  
tilfældet.	  

Naturvandringer.	  Vi	  vil	  forsøge	  at	  aftale	  to	  naturvandringer	  igen	  til	  næste	  år	  med	  Steen	  
Hedrup,	  Økolariet	  Vejle.	  Datoer	  vil	  blive	  publiceret	  i	  løbet	  af	  foråret.	  

Tirsdag	  den	  23/6	  Skt.	  Hans	  aften.	  Vi	  har	  i	  år	  valgt	  at	  prøve	  noget	  nyt	  mht.	  taler	  musik	  og	  sang.	  
Det	  ligger	  allerede	  nu	  fast,	  at	  årets	  Skt.	  Hans	  taler	  bliver	  Arne	  Mariager,	  jounalist	  og	  tidligere	  
chefredaktør	  for	  bl.a.	  Vejle	  Amts	  Folkeblad.	  Derudover	  har	  Arne	  Mariager	  arbejdet	  på	  mange	  
lokale	  dagblade	  og	  han	  har	  også	  udgivet	  to	  essay	  samlinger	  ”Hvis	  det	  aldrig	  bliver	  morgen”	  og	  
”En	  hilsen	  i	  blåt”.	  Desuden	  er	  han	  medforfatter	  til	  børgerne	  ”Pressen	  før	  dead-‐line”	  og	  
”Dagspressens	  otte	  dødssynder”.	  I	  1995	  modtog	  han	  prisen	  Laust	  Jensen-‐Prisen	  for	  sin	  indsats	  
i	  provinspressen.	  
	  
Det	  vil	  være	  Caroline	  Ravn	  Andersen	  og	  Jacob	  Djursaa,	  der	  vil	  stå	  for	  musik	  og	  sang.	  Det	  er	  to	  
unge	  mennesker	  på	  henholdsvis	  19	  år	  og	  20	  år,	  som	  interesserer	  sig	  rigtig	  meget	  for	  musik.	  
Til	  daglig	  går	  de	  på	  MGK	  (musikalsk	  grundkursus)	  i	  Kolding,	  og	  de	  arbejder	  begge	  på	  at	  
komme	  på	  konservatioriet	  indenfor	  de	  næste	  par	  år.	  Jacob	  er	  mest	  til	  jazz	  og	  Caroline	  er	  
sangskriver	  typen.	  

Onsdag	  den	  1.	  juli	  2015	  er	  der	  generalforsamling	  i	  Sognegården,	  Gårslev.	  

Børneaktivitetsdag.	  Der	  vil	  igen	  til	  næste	  år	  blive	  arrangeret	  børneaktivitetsdag.	  Datoen	  vil	  
blive	  offentliggjort	  i	  løbet	  af	  foråret.	  	  

Hvidbjergbøgerne	  /	  julegaveidé:	  

Mangler	  du	  en	  julegave,	  så	  husk	  Hvidbjergbøgerne	  ”Hvidbjerg	  –	  Historien	  om	  perlen	  ved	  Vejle	  
Fjord”	  og	  ”Hvidbjerg	  –	  et	  andet	  Skagen”.	  Prisen	  for	  et	  sæt	  er	  kr.	  250,-‐.	  For	  en	  enkelt	  bog	  er	  
prisen	  kr.	  150,-‐.	  Sådan	  bestiller	  du:	  Overfør	  pengene	  til	  konto	  9568-‐4548319242	  og	  angiv	  dit	  
navn.	  Derefter	  sender	  du	  en	  mail	  til	  kasserer	  Arne	  Bæksted	  kasser@hvidbjergvejlefjord.dk	  
eller	  ring	  28	  40	  95	  78,	  så	  I	  kan	  aftale	  hvordan	  du	  nemmest	  får	  bøgerne.	  	  

Bøgerne	  kan	  også	  afhentes	  mod	  kontant	  betaling	  til	  Vivi	  Rasmussen.	  Tlf.	  21	  54	  00	  97.	  
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Høll	  kiosken/Købmanden	  

Købmand	  Toofan	  flytter	  fra	  den	  nuværende	  købmandsbutik,	  da	  han	  har	  købt	  Høll	  Kiosken,	  
som	  han	  vil	  videreføre	  og	  åbne	  fra	  påske.	  Han	  har	  søgt	  om	  byggetilladelse	  til	  at	  bygge	  en	  
købmandsforretning,	  grill	  bar	  og	  privat	  bolig	  på	  matriklen.	  Toofan	  vil	  gå	  i	  gang	  med	  byggeriet,	  
så	  snart	  der	  foreligger	  en	  byggetilladelse	  af	  projektet.	  

Besøg	  evt.	  foreningens	  hjemmeside	  på	  www.hvidbjergvejlefjord.dk	  	  

	  

Vi	  ønsker	  alle	  medlemmer	  en	  rigtig	  glædelig	  jul	  samt	  et	  	  godt	  nytår	  

	  


