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

 

Grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 

www.hvidbjergvejlefjord.dk 

 

Nyhedsbrev  
november 2018 

 

 

I dette brev: 

- Vi bliver flere og flere 

- Alle skal kunne komme til stranden  

- Flotte bænke igen 

- Hvor stærkt må man egentlig køre i vo-

res område? 

- Kommunikation med og information 

til/fra medlemmerne 

- Pas på El-skabene 

- Hvad skal der ske i 2019? Bestyrelsen er i arbejdstøjet med planlægningen af 

næste års aktiviteter i Grundejerforeningen 

 

Vi bliver flere og flere 

Siden sidste Nyhedsbrev er vi blevet 16 medlemmer flere. Vi er 

i skrivende stund 467 medlemmer i Grundejerforeningen. Det 

glæder naturligvis bestyrelsen, som jo arbejder for, at alle – 

fastboere og sommerhusejere – fortsat har et skønt område at 

bo og færdes i. Vi er lige nu ved at revidere vores ”Hverve-bro-

chure”, som vil komme i en ny flot udgave til foråret. Men kig 

lige efter, om din nabo nu også er medlem af foreningen. Du 

kan trygt henvende dig til foreningens kasserer Kurt Hemming-

sen, V. Borgenvej 9, 7080 Børkop Mobil: 29323289 Mail: kasser@hvidbjergvejlefjord.dk 

Vi er også opmærksomme på, at der netop er annonceret en ny sommerhusudstykning med 53 nye grunde 
i området ved Lavbolsvej. Vi ser frem til at følge denne udstykning og forventer da også, at der også vil øge 
medlemstallet i foreningen.  
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Alle skal kunne komme til stranden 

 

Sommeren 2018 var den bedste i rigtig mange år. Det betød også, at strandene i vores område i Hvidbjerg, 

Høll og Mørkholt var befolket med masser af glade beboere og turister. Vi oplevede i år flere henvendelser 

om adgangsforhold til stranden fra dårligt gående og handicappede i rullestol. 

Specielt området ved Båskærvej i Høll har været nævnt mange gange. Adgangen fra Båskærvej til stranden 

består af rent, fint sand, men det kræver nærmest bare tæer at gå på stien til stranden.  

Det giver desværre mange dårligt gående og handicappede i rullestol så mange udfordringer, at de let fra-

vælger muligheden for at komme til stranden. 

Adgangen fra Båskærvej er den ”officielle” adgang til 

stranden, idet der er etableret en del kommunale P-

Pladser i nærheden af vejen og området. 

Grundejerforeningen har haft et møde med formanden 

for Natur og Miljø, som godt kunne se problemet. Vi vil 

nu indgå i en videre dialog om at sikre adgangsforhol-

dene for handicappede og dårligt gående. Vi foreslå, at 

der evt. kan nedlægges fliser, ”elefant-måtter” ell. lig-

nende. 

Vi afventer nu svar fra Vejle Kommune på denne pro-

blematik. 

 

Flotte bænke igen 

Grundejerforeningen er den stolte ejer af en del bænke i området. De 
har længe trængt til en forfriskning. Gode folk i bestyrelsen har ved 
egen kraft nu sørget for, at bænkene er blevet malet og fremstår flotte 
og friske og klar til næste sæson.  

Vi må nok erkende, at det ikke er nok næste gang om 2-3 år. Vi har der-
for besluttet, at træet skiftes ud til vedligeholdsfrit egetræ næste gang, 
der skal ske en renovering af bænkene.  
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Hvor stærkt må man egentlig køre i vores område? 

På hvert års generalforsamling i Grundejerforeningen for 

Hvidbjerg, Høll og Mørkholt nævnes de trafikale problemer 

i vores område. Blandt faste beboere og sommerhusejere 

tales der ofte om hastigheden på specielt Hvidbjergvej. 

For nogle år siden blev hastighedsbegrænsningen fastsat til 

40 km/t og der blev sat tydelige skilte op, der klargjorde 

dette. Problemet er blot, at hastighedsbegrænsningen i 

mange tilfælde ikke overholdes af bilisterne. Det er vores 

oplevelse, at der på flere ”røde” strækninger kan opleves 

hastigheder betydeligt højere end 40 km/t. 

Hvidbjergvej har ikke fortov, hvor beboere og turister kan færdes i tryghed, og vi må desværre konstatere, 

at der løbende opstår farlige situationer, hvor folk må springe ind til siden for ikke at blive ramt af køretø-

jer. Det er ikke kun i ”højsæsonen” for turisme om sommeren, at problemet opleves. Det er ligeså meget på 

andre tidspunkter af året. Specielt morgen- og eftermiddagstrafikken opleves intens, og der køres ofte for 

stærkt på disse tidspunkter. 

Vi oplever heldigvis, at der er kommet flere forretninger/restauranter mm. i området. Det giver øget aktivi-
tet og mange gående/cyklende beboere og gæster.  De fleste af disse aktiviteter foregår i tilknytning til 
Hvidbjergvej. Et øjebliks uopmærksomhed fra en af disse gæster, kan få fatale konsekvenser, hvis ikke tra-
fikken nedreguleres. 

Vi mener, at tiden er inde til at finde nogle sikre løsninger, inden der sker 

ulykker og for at skabe tryghed hos beboere i området. 

Vi foreslår derfor over for kommunen følgende: 

- At der laves nye trafikmålinger 

- At trafikeksperter gennemgår vejstrækningen gennem området 

m.h.p. at finde trafikdæmpende løsninger på de ”røde” strækninger 

- At der snarest etableres bump eller chikaner på strategisk rigtige steder 

Vi kan i den forbindelse bl.a. henvise til sommerhusområder i det nordlige Sjælland, hvor der med stor suc-

ces er etableret chikaner på strategiske steder. 

Vi indgår naturligvis gerne i en dialog om at finde de rigtige løsninger. 

 

Kommunikation med og information til/fra medlemmerne 

Bestyrelsen ønsker løbende at udvikle kommunikationen og informationen til/fra 
medlemmerne. Vi er bl.a. medlem af hjemmesiden ”Foreningscentralen”, hvor vi 
holder styr på medlemmernes indbetalinger af kontingent mm. Vi kan desuden udsende mails til 
medlemmerne, men desværre har vi kun mailadresser på op mod halvdelen af vores medlemmer.  

Nærværende nyhedsbrev er også et led i vores information til medlemmerne. Hjemmesiden er li-
geledes et sted, hvor man kan indhente informationer og Nyt fra foreningen.  

Vi mener tiden nu er moden til, at vi udvider mulighederne og vi arbejder p.t. på at opbygge en Fa-
cebook-side. I vil snarest høre nærmere! 
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Pas på El-skabene 

TREFOR EL-net har været meget i vores område på det sidste. 

Det skyldes at der har været et kabelskab som blev kørt ned af en 
skraldebil, dette medførte en strømafbrydelse og udskiftning af kabel-
skabet. 

Efterfølgende kontrollerede TREFOR det meste af området og kunne 
konstatere at der var over 20 andre skabe som var blevet påkørt mere 
eller mindre. Man kender ikke skadevolder og derfor bliver omkostnin-
gerne ”fordelt” ud på elforbrugerne i TREFOR El-nets forsyningsom-
råde. 

TREFOR opfordrer til at være opmærksomme på kabelskabene i området og kontakte TREFOR så snart man 
opdager en som er ødelagt. 

Det kan gøres via: En App på mobilen:  http://www.givetpraj.dk/ 

E-mail : el-net@service.trefor.dk 

Tlf: 79333333 

 

 

Hvad skal der ske i 2019? Bestyrelsen er i arbejdstøjet med planlægnin-

gen af næste års aktiviteter i Grundejerforeningen 

En journalist spurgte forleden om aktiviteter i foreningen 

og nævnede, at vinteren jo var den stille tid. Det har han 

naturligvis ret i, når det gælder den udadvendte aktivitet. 

Men indadtil har bestyrelsen travlt med at planlægge næ-

ste års aktiviteter og lave et nyt, spændende program for 

alle. 

På tegnebrættet er 

lige nu bl.a. vandreture, Skt. Hansaften, børneaktivitetsdag, ge-

neralforsamling, svampetur. Vi har også i tankerne at genop-

tage en 10 år gammel ide med en fotokonkurrence i juli måned 

ligesom der er flere, der har ønsket at lave flere loppemarkeder 

i løbet af sommeren. Det endelige program vil blive offentlig-

gjort i løbet af forårsmånederne. Gode ideer modtages gerne!  

 
Fortsat godt efterår 
November 2018 
Egon Sørensen (formand) 
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