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Der var sol og sommer – og biler overalt
Det vi ikke fik af sol og sommer i juli, fik vi til gengæld i august. HEDEBØLGE! Fantastisk at bo et sted, hvor der ikke er langt til vandet,
hvor man kan blive kølet af. Det var der heldigvis rigtig mange, der
benyttede sig af. Også af folk uden for vores område. Det er rigtig
dejligt, at vi kan trække mange turister til hele året. Men når hedebølgen tager over, så tiltager trafikmængden også på især Hvidbjergvej. I august har vi vel oplevet det maksimale tryk på Hvidbjergvej. Heldigvis skete der, mig bekendt, ingen ulykker, men det
så godt nok kaotisk ud til tider med voksne og bør på vejen, som slingrede sig igennem bilerne. I 2021 er
der forhåbning om, at trafikforholdene i vores område kan blive løst samtidig med en tiltrængt renovering
af bl.a. Hvidbjergvej.
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Følg havørnen ved Rands
Husk arrangementet på
søndag den 23-08-2020 kl. 14.00-16.00
Fagerlien, 7000 Fredericia, Danmark
Arrangementet er flyttet fra 2. maj 2020.
Mødested : KL. 14.00
P-Pladsen ved Fagerlien. Kør til Egum og kør derfra til
Fagerlien.
Der en gåtur på en lille km fra P-pladsen ud til tårnet, hvor naturvejleder Finn Lillethorup fra Vejle Økolariet
guider os til at få øje på de flotte havørne, som forhåbentlig vælger at være i rederne, eller flyve rundt den
dag. HUSK KIKKERT.
Har man lyst, kan egen medbragt kaffe og kage evt. nydes ved P-pladsen ved bænkebordene, efter turen.
Vel mødt.

Var det noget med en både-/badebro ved Børnenes Vel?
Vejle Kommune har etableret en såkaldt
”Corona-pulje”, der skal skabe aktivitet i
kommunen og gang i økonomien. Puljen er
tænkt som investeringer på op til 200.000,kr.
På vegne af Gårslev Lokalråd og Grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt
er der ansøgt om midler til projekt både/badebro ved Børnenes Vel, fladstranden,
Høll.
Et tilskud foreslås som en omvendt licitation: Hvor meget bro kan man etablere for
200.000,- kr.?
Fladstranden ved Høll besøges hvert år af
rigtig mange mennesker, som kommer for
at bade, eller bare nyde naturen på en gåtur.
Fladstranden er lang, og der findes ikke en bro på hele den flade strækning. Det er i virkeligheden synd, da
en bro vil være til stor gavn og nydelse for en masse mennesker.
Børnenes Vel hvor mange institutioner kommer på sommer besøg, ligger på fladstranden. Alle de børn og
unge mennesker, som kommer her i nogle dage, har ikke anden mulighed for at nyde vandet end at gå ud
fra stranden. En bro vil gøre at børnene kan bade herfra når de er på sommerferie, fange krabber og lave
mange andre vandaktiviteter.
Børnenes Vel bruges også til børn med forskellige former for handicaps. Det ville være fantastisk hvis faciliteterne også for dem indebar en bro for at have følelsen af at være på vandet.
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Fladstranden er et yndet sted for kajaksport. Også kajakroerne mangler en bro til at starte ved samt stoppe
ved. I dag prøves der med alternative brædder og planker som lægges i vandet for at kunne komme sikkert
i kajakken.
Helårs og vinterbaderne i Høll, ville også være enormt taknemmelige for en bro. Måden det foregår på i dag
er ved at klæde om på stranden, for derefter at gå ud i vandet. Det ville være ren luksus at kunne gå i vandet fra en bro. Der er op til 20 badere hver weekend.

I denne sommer hvor svømmehaller har været lukket, har der været svømmeundervisning på stranden. Det
virker til at have været et godt tiltag, og med en bro vil den aktivitet, sikkert blive en helt ny måde at bruge
stranden på.
Og sidst men ikke mindst, så er der rigtig mange sommerhuse, og derfor mange som går tur på netop fladstranden. Det ville være skønt at kunne kombinere gåturen med et smut ud på broen, for at kigge efter
marsvin, som af og til kan ses i bugten ved fladstranden.
Ansøgningsfristen til denne pulje er med udgangen af august mdr. 2020, og pengene skal anvendes i dette
kalenderår.
Vi håber hermed på at kunne komme i betragtning til støtte til en bro, som vil være til glæde for rigtig
mange mennesker, og samtidig vil fuldende den skønne fladstrand.

Vi venter på en plejeplan for klitten
Vi har hørt i vores høresnegl, at der er en plejeplan på bedding for Store Klit. Planen, som udarbejdes af Naturstyrelsen i samarbejde med Vejle Kommunen skal dog først præsenteres for Teknisk Udvalg. Herefter vil
den kunne præsenteres for Grundejerforeningen og beboere omkring Klitten.
Vi venter også spændt på, om der snart igangsættes initiativer til at ansøge fonde mm således, at det meget
spændende projekt med Udsigtsplatform på Klitten kan igangsættes.
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Gode dialoger om digeløsning i Høll
Digeløsningen er lige nu i høring og dialog med de involverede lodsejere i området. Der har nu været afholdt møder
med involverede lodsejere på stedet, altså langs den foreslåede linjeføring af diget.
Arbejdsgruppen, som også har involveret Grundejerforeningen, har i processen medvirket til at kvalificere den
bedste løsning, og vi er særdeles tilfredse med samarbejdet
med Teknisk Forvaltning i hele processen.
Vi glæder os nu til, at vi får projektet endeligt på plads.

Er Mikkels Rende nr. 2 på vej?
Måske, hvis man lytter til teknikere og politikere. De store regnmængder om vinteren kan ikke slippe væk
fra specielt området ved Fjordvej, Sommerstien og
Høllsmindevej. En nedsat arbejdsgruppe med deltagelse af Grundejerforeningen har afholdt et par møder og retter nu henvendelse til tekniske forvaltning i
Vejle Kommune. Der ønskes en drøftelse af mulighederne for at etablere en Mikkels Rende nr. 2, der kan
opsuge de store vandmængder. Samtidig ønskes en
drøftelse af tilstanden for Mikkels Rende nr. 1 og
hvordan man kan bidrage til, at denne vedligeholdes,
renses og sikres et gennemløb, så regnvandet på de
flade områder i Høll kan opsuges af renden.

Corona har overtaget – men vi skal nok vinde.
I denne sommer har der været rigtig
mange gæster på strandene i området og det er en fornøjelse at se, at
folk er opmærksomme på afstandskriteriet.
Det er tydeligt, at man finder sammen med familie og venner og holder
tilpas afstand til øvrige grupper på
stranden.
Sommeren kan sagtens vare endnu
en måned, så nyd livet ved stranden –
med afstand.
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Lille Klit og nærliggende sommerhuse i Mørkholt i farezonen?
Byrådsmedlem Morten Kristensen har på opfordring af beboere og Grundejerforeningen taget en sag op,
som kan få fatale konsekvenser for Lille Klit og området heromkring, hvis der ikke foretages noget.

Morten Kristensen har bl.a. begrundet forslaget som følger:
Jeg har nogle gange i sommeren færdes på strandarealet mellem Mørkholt og Lille Klit og har i den forbindelse bemærket, at der fortsat sker jord/sandskred langs kysten og ville ud fra dette rejse spørgsmålet i udvalget, herunder afklaring om sagen hører under teknisk udvalg eller natur- og miljøudvalget.
Jeg har imidlertid for et par dage siden efter opfordring af nogle lodsejere sammen med Peder Hummelmose deltaget i en uformel besigtigelse af området og hørt om nogle af de problemer nogle lodsejere står
med og overfor.
Ud fra besigtigelsen og de drøftelser vi havde er det efter min og andres opfattelse klart, at der sker skred i
området og ejendomme er truet hvis der ikke gøres noget og det er ligeledes klart at kommunens areal med
parkeringspladsen og trappen til stranden ved Lille Klit ligeledes er meget truet for jordskred og dermed
også mulighed for at det giver skade på de tilliggende
ejendomme og uklart for mig er om kommunen i en
sådan situation kan drages til ansvar for manglende
foranstaltninger.
P pladsen ved Lille Klit bruges af mange borgere og
forholdene der skulle ikke gerne forringes.
På mødet blev til fra lodsejerne oplyst, at der gennem
de seneste år er sket en forværring med problemer
med vand fra baglandet, hvilket ikke er ukendt i området.
Det er ligeledes fra lodsejerne/grundejerne i området
observeret, at udstykningen af de 4 nye grunde i området synes at medvirke til en forværring i området,
herunder som nævnt forholdene ved Lille Klit.
Området langs kysten fra Mørkholt og mod Hvidbjerg
har gennem mange år truet nogle med nedstyrtning,
men jeg synes dog det nuværende ser noget faretruende ud med forholdene incl. den kommunale del Lille
Klit.
Det er min vurdering, at der her og nu bør lægges en
plan for sikring af området til gavn for alle involverede og at det ikke kan afvente en længere behandlingstid, men at der bør tages fat om problemet her og nu.
I skrivende stund, har Grundejerforeningen ikke oplysninger om sagens videre forløb, men vil naturligvis
følge op på dette i kommende Nyhedsbreve.
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Svampetur i oktober
Lørdag den 3. oktober. 10.00
Mødested : KL 10.00 P Pladsen ved Gårslev Skov ved FDF Søborg,
Vognkærvej 101A, Mørkholt
Svampeturen byder på en spændende tur gennem Gårslev skoven, hvor naturvejleder Finn Lillethorup fra Vejle Økolarie viser
os, hvilke svampe, der gemmer sig i den dejlige skov og lærer os forskellen på spiselige og giftige svampe.
Medbring gerne en lille pose, kniv og kurv til at samle svampe.

Er du medlem af grundejerforeningen? Hvis ikke, så kan vi hjælpe dig med det?
Vi har desværre oplevet, at tilmeldingsblanketten på vores hjemmeside ikke har været helt stabil. Hvis du
ønsker at blive medlem af Grundejerforeningen, kan du henvende dig til:
Formand Egon Sørensen – 25 13
99 46
formand@hvidbjergvejlefjord.dk
Kasserer Stig Holm – 28 10 96 55
kasser@hvidbjergvejlefjord.dk
Det koster KUN 150,- kr, årligt for
hver husstand
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