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- Foreningens årsprogram er blevet  

”coroniseret” 

- Heksen bliver hjemme – på afstand.  

- Generalforsamlingen aflyses – bestyrelsen 

fortsætter 

- Take Away, Is og grill mm i en Coronatid 

- Diget ikke slået ud af Corona 

- Råger mig her og der 

- Stenen fortæller historie 

- Dejlig udsigt efter golfturen 

- Udstykning i højderne 

- Ikke mere vand i haverne 

- Indsejlingen i forfald… 

 

Foreningens årsprogram er blevet ”coroniseret” 

ÆV, ÆV ÆV. Ja sådan reagerer mange arrangører i denne tid. Der er aflysninger på aflysninger af både store 

og små arrangementer. Hvor er det trist og ærgerligt for de mange arrangører. Den store – og traditionsrige 

Sommerkoncert på Gimle grunden har netop meddelt, at arrangementet aflyses og udsættes til Grundlovs-

dag i 2021. 

I Grundejerforeningen har vi også måttet konstatere, at en lille virus fuldstændig kan smadre et virkeligt flot 

årsprogram. Næsten alt er aflyst. Vi har måttet blive hjemme under den planlagte Affaldsindsamling i april. 

Et hjertestarterarrangement i juni, en aktivitetsdag i juli og et arrangement med Trygfonden om Livredning 

er aflyst. 

Eneste 2 arrangementer, der – indtil videre – gennemføres er ”Følg Havørnen ved Rands Fjord”, som er flyt-

tet fra maj til august og den årlige Svampetur, som – måske – bliver gennemført i oktober. 
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Heksen bliver hjemme i år – på afstand.  

Skt. Hans Aften uden Grundejerforeningen i 

år. 

Vi har vurderet, at vi som forening, ikke kan garantere, at vi 

kan overholde sundhedsmyndighedernes regler om for-

samlinger. Anslået sidste år var der i nærheden af 1000 

mennesker på stranden til Skt. Hans Aftens arrangementet, 

og det vil der givet vis også komme i år. Vi har derfor be-

sluttet at aflyse Grundejerforeningens arrangement i 2020. Det forhindrer jo ikke andre, f.eks. forskellige 

vejlaug, i at etablere bål på stranden og holde et lille lokalt arrangement. 

 

 

Generalforsamlingen aflyses/udsættes til 2021 

– bestyrelsen fortsætter 

Alt er ikke som det plejer i år. Grundejerforeningens bestyrelse har vurde-

ret, at det vil være helt umuligt at gennemføre generalforsamlingen i juli 

mdr. under henvisning til afstandskrav og forsamlingers størrelse. Nor-

malt afholdes generalforsamlingen i Sognegården i Gårslev i en propfyldt 

sal med op mod 130 deltagere. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre i år. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at suspendere vedtægterne og udsætte generalforsamlingen til juli mdr. 

2021. De nuværende bestyrelsesmedlemmer har enkeltvis accepteret at fortsætte et år mere i den nuvæ-

rende form. 
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Take Away, Is og grill mm i en coronatid 

Selvom restauranter har været holdt lukket, er det lykkedes for mange at etablere Take Away - ordninger. 

Således også i Høll, hvor Sommercafeen kan konstatere stor interesse for Take Away – menuer. Cafeen til-

byder min. 2 gange om ugen et tilbud, som man kan bestille via cafeens Facebook-side. Dejligt, at det hele 

kan foregå under ordnede former og at de lokale dermed er med til at støtte en branche, der er i knæ lige 

nu. 

Det samme gælder for Visneto, som med myndighedernes godkendelser, ligeledes kan tilbyde grill-menuer, 

fantastiske is og desuden kan sælge varer via sin forretning. Når solen skinner, kunne man frygte trængsel, 

men alle ser ud til at overholde afstandskravene, og alt fungerer i god ro og orden. Dejligt at dette aktiv kan 

fungere i denne tid. 

 

 

 

 

 

 

 

Digeplanen ikke slået ud af corona 

Processen med etablering af diget i Høll fortsætter ufortrø-

dent, og vi har fået oplyst, at der nu skulle være udvalgt en 

rådgiver ud fra 3 tilbud på opgaven. I skrivende stund kan 

vi ikke oplyse, hvem det er. 

Tidsplanen er stadig som følger: 

Marts-Juni 2020: Kommunen får udarbejdet detailprojek-

tering og ansøgning, herunder forslag til udgiftsfordeling og 

forslag til vedtægter for digelag.  

August/September 2020: Detailprojektering m.m. sendes i høring bland alle berørte. Offentligt møde Hø-

ringsperiode på mindst 4 uger  

November/December 2020: Byrådet træffer afgørelse i henhold til lov om kystbeskyttelse, inkl. udgiftsfor-

deling. Andre nødvendige tilladelser indhentes, herunder evt. dispensation fra Fredningsnævnet. Afgørel-

sen kan påklages.  

Januar/Februar 2021: Digelag etableres   

Februar-Marts 2021: Udbudsmateriale udarbejdes og arbejdet sendes i udbud  

Maj 2021: Anlægsarbejdet sættes i gang   
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Råger mig her og der 

I den lille skov ved Duevej flyttede sidste år nogle råger 

ind i skoven – men det var ikke så mange. I år er der 

flyttet mange flere ind – og det er beboerne i området 

naturligvis ikke så glade for. De fylder meget i skoven, 

og vi kan kun forudse, at de kommer til at erobre hele 

skoven, hvis de får lov til at slå sig ned for alvor. 

Der bor også flere på Hvidbjergsiden af skoven, som 

formodentlig også generes af rågerne. De larmer så meget, at ingen andre fugle kommer til orde – og det er 

lidt synd i dette smukke og unikke område. 

 Vi har nu fået meddelelse fra kommunens ansvarlige på området og han skriver følgende: 

Til orientering har jeg erfaret, at Naturstyrelsen har iværksat regulering af rågerne ved jagt på rågeungerne, 

når de har forladt reden 1.maj - 15. juni i år. 

 

 

Stenen fortæller historie. 100-årigt minde i om-

rådet 

15. juni 1920 blev Danmark samlet... genforenet. 

En af de mange mindesten herom står på Lille Klit i Mørkholt / 
Hvidbjerg... smuk og renoveret og venter på 100 års dagen.  
Afsløringen fandt sted den 21. juni 1921 i overværelse af et par 
hundrede mennesker. 
På fodstenen står der 1864 - 1920. Rejsningen af stenen bestod 
af mange store sten, som blev slæbt op fra stranden for foden 
af klitten, men de er desværre blevet fjernet. 
 

 

Dejlig udsigt efter golfturen 

Når man ikke kan samles i store grupper, så kan man jo godt nyde en lille en med udsigt efter golfturen. 

Godt med sammenhold, selv i små grupper. Af hensyn til konerne er de afbillede anonymiseret!!!! 

 

 

 

mailto:egon.soerensen@outlook.dk


Grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 
Hvidbjergvej 15, Høll, 7080 Børkop  -  25 13 99 46  - egon.soerensen@outlook.dk 

 
 

Så er der gang i ny udstykning i højderne. 

Det ser ud til at salget af byggegrunde i udstykningen ved Lavbols-

vej er startet. 

Vi glæder os naturligvis til at byde mange nye sommerhusejere vel-

kommen i Grundejerforeningen. 

 

 

 

Ikke mere vand i haverne og på vejene. 

Ny arbejdsgruppe med deltagelse af Grundejerfor-

eningen 

Beboere i området på vejene, Randsborgvej, Fjordvej, 

Sommerstien og Høllsmindevej, har på egen grund 

mærket til den megen nedbør i specielt februar må-

ned i år. Mange haver og veje stod under vand, og 

det har bestemt ikke været rart for de mange bebo-

ere i dette område. Men også andre, der ville på stranden måtte iklæde sig store gummistøvler for blot at 

komme til stranden. 

Denne tilstand har nu fået nogle lokale lodsejere til at tage initiativ til at etablere en arbejdsgruppe under 

Grundejerforeningen, som vil arbejde for at skabe løsninger med overfladevandet i området. Af muligheder 

kunne tænkes en Mikkelsrende nr. 2, grundvandssænkning og øget fokus på afvandingsmuligheder i områ-

det. Vi vender tilbage til sagen i kommende Nyhedsbreve. 

 

Indsejlingen i forfald… 

Indsejlingen til Spang Å har det med at sande til. Men nu er det 

også problemer med bolværket i Vejle-siden af indsejlingen. Det 

er ganske enkelt ved at falde fra hinanden. Forvaltningen v.  Finn    

er opmærksom på problemet og er i gang med at indhente for-

skellige tilbud på løsninger. Vi håber, der snart kan sættes gang i 

dette arbejde. Det er jo lidt flovt at se, at Fredericia-siden af ind-

sejlingen er helt OK! 

 

 

 

Er din nabo blevet medlem?? 

Måske du lige skulle tage en snak over hækken med naboen og spørge, om 

han/hun/de er blevet medlem af Grundejerforeningen. Sig, at de skal kigge ind på 

hjemmesiden og tilmelde sig. Kun 150,- kr. pr. matrikel – Herregud!!!!! 
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