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Glædelig jul 

Med dette Nyhedsbrev vil vi gerne sende en hilsen til alle beboere i vo-

res område med ønsket om en glædelig jul og et nyt godt nytår. Der er 

lys både indenfor og udenfor husene i vores område, og vi fornemmer 

tydeligt en stemning af, at alle gør klar til en hyggelig og dejlig jul.  

 

Er diget på vej?? 

Ja, diget er på vej – håber vi da. Efter et velbesøgt stormøde i Bygningen i 

Vejle i august måned og efter en positiv høringsproces efterfølgende, har 

arbejdsgruppen bag projektet afholdt et afklarende møde. Arbejdsgrup-

pen er ikke i tvivl. Det er vigtigt, at der nu bliver etableret et dige, der kan 

sikre området i Høll mange år fremover mod de truende oversvømmelser, 

vi ved kommer, hvis der ikke gøres noget.  

Vejle Kommunens tekniske forvaltning har arbejdet med forskellige løsninger. Arbejdsgruppen er blevet 

præsenteret for disse løsninger og uanset hvilke løsning der vælges, er det afgørende for arbejdsgruppen, 

at der nu etableres et dige, der sikrer borgere og sommerhusejere i Høll-området. 

Hvis alt går efter planen, vil Natur- og Miljøudvalget kunne behandle sagen på møde i januar måned 2019. 

Herefter vil sagen skulle behandles af Økonomiudvalg og Byråd, hvilket forventes at kunne blive i løbet af 

februar 2020. 
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Hvidbjergvej – den må åbenbart sejle sin 

egen sø…. 

I en politisk beslutning fra dec. 2017, blev det besluttet, at nu 

skulle der ske noget med Hvidbjergvej i vores område. Hvidbjerg-

vej har et kæmpebehov for en afvandingsløsning, ny asfaltering, 

trafiksikring o.m.m. Grundejerforeningen har i adskillige skrivel-

ser/mails påpeget dette behov. Men - igen igen – blev Hvidbjerg-

vej overset i det kommunale budget for 2020. Et byråd har natur-

ligvis et stort ansvar for alle dele at den kommune, men vi savner i den grad en interesse for vores område. 

De sidste trafikmålinger viste katastrofale hastigheder på mange strækninger. Flere en hver anden kørte i 

perioden fra april – september 2019 en del over den angivne hastighedsbegrænsning. Og det på en vej, 

hvor der ikke er hverken fortov eller cykelsti. Beboere nævner, at det i perioder er med livet i behold at 

lufte sin hund en tilfældig aften. 

 

Klitten har det ikke godt! 

”Hvidbjerg er et af de mest populære badesteder i Vejle. Ved Hvidbjerg kan man opleve en kombination 

af det rolige vand, der er typisk for de østjyske kyster og de enorme sandklitter, man normalt må til den 

jyske vestkyst for at opleve.” 

Sådan står der i turistbrochurerne. 

Men de skal vist til at skrives om. Det er 

nemlig ikke længere en stor oplevelse med 

Hvidbjerg Klit, hverken for turister eller for 

os, der bor i området. Klitten har markant 

forandret sig igennem en årrække. 

Det er tydeligt, at der er en kraftig igangvæ-

rende bevoksning på store dele af Klitten. 

Klitten springer med andre ord i skov. Denne 

proces kan konstateres på store dele af Klit-

ten, dog ikke på Klittens mave på den side, der vender mod Becks vej, hvor sandet er ved at forsvinde og 

der dukker ler frem. Det er også tydeligt, at manglende vedligeholdelse/opmærksomhed på klittens udvik-

ling, betyder, at Klitten mange steder er mere grøn end hvid. Der gror græs, mos, ukrudt op som et grønt 

tæppe oven på klittens hvide sand. 

Grundejerforeningen har sammen med en lokal arbejdsgruppe besigtiget Klitten, og vi er stærkt bekymret 

for Klittens udvikling. Vi har derfor anmodet om, at Vejle kommune tager initiativ til afholdelse af et ”stor-

møde”, hvor vi sammen kan drøfte, hvilke muligheder, der er for at genskabe Klitten som en attraktiv na-

turperle ved Vejle Fjord. I den forbindelse er det vores ønske, at der igangsættes tiltag til at bekæmpe den 

tiltagende bevoksning og forhindre den omfattende sandflugt. 

Vi foreslår, at der udarbejdes en plan for Klittens fremtid. Planen kunne med fordel opdeles i f.eks. en her-

og-nu plan, en 3 års plan og en 5 års plan. 

Den nedsatte arbejdsgruppe består af følgende: 

Fra Grundejerforeningen: Egon Sørensen og Vivi Rasmussen 
Fra lokale beboere: Knud Strandbæk, Marianne Nielsen, Karin Egeskov Petersen og Gitte Papuga 
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Indsatsområder 2020 

Bestyrelsen drøfter løbende, hvordan vi kan udvikle vores område. På sidste møde nåede vi foreløbigt frem 

til nedenstående overskrifter. 

- Hvordan kan vi yderlig forskønne vores dejlige område? 

- Hastighedsbegrænsninger, specielt i Høll. Hvad kan vi gøre? Chikaner? 

- Hvordan støtter vi op om forretnings- og erhvervslivet? Restauranter mm? 

- Kunst og kunstnere tilbage til Hvidbjerg?  

- Spændende skulpturer mm. som attraktioner 

- Naturbevaring 

- Kystsikring 

- Etablering af Beach Volley bane 

- Fri og lige adgang til kysten 

- Æstetiske/natur-løsninger, der løfter området, eksempelvis ved indfaldsvejene til området. 

- Nye aktiviteter på Fladstranden. Parkour? Beach Volley? 

- Badebro på fladstranden 

- Kulturarrangementer i Høll? 

- Bro over Rands Å – Samarbejde mellem Vejle og Fredericia 

- En havn i sommerhusområdet – Som i gamle dage, hvor man kunne sejle fra Vejle til Hvidbjerg 

 

Hvor blev tanken om et refugium på Hvidbjerghus af?? Vi venter på Dan. 

I foråret 2019 blev der fostret en ny tanke om at genskabe et kunstnerrefugium på Hvidbjerghus i Hvid-

bjerg. Vi etablerede et møde med formanden for Kulturen i Vejle 

Kommune, Dan Arnløw, i juni måned og der blev skabt en god energi 

for at skabe noget spændende for kulturen i vores område. Kulturud-

valgsformanden lovede at tage styrepinden og havde gode ideer til, 

hvem der kunne deltage i et udvalg om at opbygge ideen om et refu-

gium i Hvidbjerg. Vi har 

rykket Dan A. flere gange, 

men det ser ikke ud til, at 

der endnu er sat skub i sa-

gen. Det synes vi er lidt ærgerligt. Dan A. lovede faktisk på 

Grundejerforeningens generalforsamling i august måned 2019, 

at han ville arbejde for at fremme sagen.  

Vi venter stadig!!!!  

 

Hjemmesiden trænger til en opshining 

Grundejerforeningens hjemmeside har i ef-

teråret været udsat for ”hacking”. Der er ble-

vet rodet godt og grundigt rundt på hjemme-

siden og flere ting er forsvundet. Der arbej-

des p.t. på at genopbygge siden. Vi håber in-

den længe at være ”oppe at køre igen”. 

Men bestyrelsen har drøftet, at tiden måske 

er inde til at tænke nyt i forhold til hjemmesi-

den. Vi har vurderet, at der er behov for en 

helt ny side, som vi i 2020 vil arbejde på at 
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bygge op. Hvis der blandt vores medlemmer er nogle, der er ”eksperter” i at lave hjemmesider, ser vi gerne 

et samarbejde med disse. Grundejerforeningen er jo ikke en ”rig” forening, så opbygningen af en ny side 

skal holdes på et fornuftigt udgiftsniveau. Som nævnt hører vi gerne fra medlemmer, som kunne hjælpe 

med denne sag. 

 

Aktiviteter 2020 

Bestyrelsen arbejder p.t. at skabe et spændende aktivitetsprogram for året 2020. I skrivende stund mangler 

vi stadig nogle aftaler, men vi forventer, at alt er klar engang i februar-marts mdr. På nuværende tidspunkt 

er følgende arrangementer sikre: 

Affaldsindsamling – Hjertestarterarrangement – Naturvandrertur – Skt. Hans Aften – Generalforsamling – 

Aktivitetsdag i juli på stranden – Livredning på stranden – kulturarrangement i august – svampetur i sep-

tember. 

 

Hvor højt skal vi op for en god udsigt? 

Der arbejdes p.t. på at skabe spænende udsigtspunkter omkring 

Vejle Fjord. Det er planen, at der etableres arkitektoniske spæn-

dende udsigtstårne. Et tårn i Hvidbjerg er i den forbindelse i tan-

kerne.  

Grundejerforeningen er naturligvis interesseret i spændende in-

vesteringer i branding i vores område. Det er heller ikke fornem-

melsen, at der er modstand mod projektet, men måske forskel-

lige opfattelser af placeringen. En placering på Store Klit, på Gimle Grunden eller i ”baggrunden” vil måske 

give nogle enkelte gener for enkelte beboere. Men samlet set vil et spændende arkitektonisk udsigtstårn 

”løfte” interessen for vores herlige område.  

 

De tre første udsigtspunkter 

Vejle Kommune har lige sat gang i en arkitektkonkurrence, der skal skabe nye attraktioner i kommunen. Det gælder bud på tre udsigtspunkter, som 

skal etableres på de første tre udpegede lokationer:  

Hvidbjerg er kendt for sin store klit, der knejser sig 27 meter over Vejle Fjord, og som blev dannet for 22 millioner år siden. Klitten er ret beset 
ikke en klit, men i stedet en særlig geologisk formation, der er sjælden på den østjyske kyst. 

På den nordlige side af Vejle Fjord ligger Nørreskoven, som har de ældste skovbevoksninger i kommunen. Skoven, der stammer fra begyndelsen af 
1700-tallet, er en del af de karakteristiske bøgeskove langs Vejle Fjord og er en væsentlig del af Vejle bys identitet. 

Den tidligere grusgrav i Tørskind er i dag berømt for sin landskabskunst af kunstnerne Jean Clareboudt og Robert Jacobsen. På kanten af grus-
graven åbner sig en fantastisk udsigt over Vejle Ådal. 

For at de tre udsigtspunkter i sidste ende kan realiseres, forudsættes det, at der er opbakning blandt kommunens borgere og organisationer, 
samt at projektet kan godkendes af en række myndigheder. Endelig afhænger realiseringen af, at der kan rejses fondsmidler til at finansiere an-
læg af de enkelte udsigtspunkter. 

 

December 2019 
Egon Sørensen (formand) 
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