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I dette brev:  
- Hvad vil vi? 

- Program 2019! 

- Toilet – med udsigt. 

- Vil du have våde fødder – eller udsigt? 

- Byvison – hvilken by? 

- Velkommen til 53 nye! 

- Er du på maillisten? 

 

Hvad vil vi??  
I bestyrelsen reviderer vi løbende vores tanker om ideer og visioner for foreningen. Vi har en lang liste, som 

indimellem bliver justeret. Ud af 25-30 punkter har vi lige p.t. nedenstående på som 1. prioritet. Men vi hø-

rer naturligvis gerne fra medlemmerne, hvis der er områder der skal højere op på listen. 

- 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 

- Sluseløsning i Høll og sikring mod oversvømmelse 

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

området. 

 

Program 2019! – med forbehold for ændringer. 
På denne årstid arbejder vi på at udarbejde et program for aktiviteter i 2019, som vores medlemmer i for-

eningen gerne vil deltage i. Vi forsøger at lave et meget bredt program, hvor både børn og voksne kan del-

tage og som samtidig er med til at løfte vores herlige område. I skrivende stund har vi følgende på tegne-

brættet: 
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Toilet – med udsigt.  

Gimlegrunden i Mørkholt er nu – næsten – klar til at modtage de mange sommergæster i 2019. Der er lege-

pladsaktiviteter, og der er et herligt ”Madpakkehus”, hvor alle kan nyde en kop kaffe, nye madpakken eller 

bare nyde udsigten. Og så er grunden jo klar til den store Sommerkoncert, som Gårslev Lokalråd har plan-

lagt til lørdag den 15. juni 2019 fra kl. 17-22. 

Men vi manglede lige en enkelt ting: Et handicaptoilet på Gimle-grunden. Der har været afholdt en del mø-

der med politikere og embedsfolk fra kommunen. Ønsket fra Grundejerforeningen og lokalrådet nåede ikke 

med i det kommunale budget i efteråret. Der skulle findes godt 300.000,- kr. Men minsandten om ikke det 

alligevel lykkedes for embedsmænd og 2 politiske udvalg at finde sammen og 

løse denne problematik. 

Fra Grundejerforeningen skal der lyde et stor tak til alle involverede i denne sag. 

Det er dejligt at opleve, at det kan lade sig gøre at finde løsninger sammen til 

gavn for hele området. 

 

Vil du have våde fødder – eller udsigt? 
Det er jo et svært spørgsmål at svare på. Det 

blev da også sagt med glimt i øjet af en de em-

bedsmænd, der arbejder med kystsikringen i 

vores område. 2 gange tæt på hinanden lige ef-

ter årsskiftet oplevede sommerhusbeboere i 

Høll – igen igen – oversvømmelse. Heldigvis gik 

det ikke så galt, men alligevel kunne man langt 

op af Høllsmindevej og Sommerstien opleve 

høj vandstand langt op af vejene. Hele Flad-

stranden var oversvømmet. Med forkerte 

vinde, strøm og vandpres ville det kunne have gået langt værre.  
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Der må skulle ske noget!! 

På henvendelser til de ansvarshavende i Vejle Kommune lyder det, at der afventes meldinger fra Fredericia 

Kommune på, om de vil indgå i et samarbejde om løsning i området ved Spang Å. Skal der evt. etableres en 

sluseløsning? I forhold til at løfte et dige ved Fladstranden nogle cm. afventer man også svar fra beboere. 

Der skulle angiveligt være positivt svar fra 60% af beboerne, men man forventer, at kan skal op på 75% før 

handling. I Grundejerforeningen følger vi nøje, hvilke tiltag, der tages på dette område, og vi støtter natur-

ligvis fuldt op om arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe, der sammen med kommunen skal finde de rigtige 

løsninger. 

 

Byvison – hvilken by? 
Der arbejdes i øjeblikket på at skabe byvisioner i Vejle Kommune. Det er rigtig dejligt og er i virkeligheden 

meget vigtigt. Der har allerede været afholdt flere møder om dette, og det tegner rigtig godt. Det oprinde-

lige oplæg lød på en byvision for Børkop-Brejning området. På det første møde måtte vores folk fra vores 

område lige gøre opmærksom på, at der jo var flere områder end Børkop og Brejning. Det er nu endt i fryd 

og gammen med, at man tænker bredt i hele 7080-området. Alle døre er nu åbne, når der holdes workshop 

i den kommende uge. Ros til arrangørerne for også at tænke Gårslev, Hvidbjerg, Høll og Mørkholt ind i visi-

onsplanerne. Se nedenstående invitation til workshop den 27. februar 2019. 

Gårslev.  Nærværende pendlerby. Hvad er din vildeste vision? Børnenes by Gauerslund. 7080 Skærup. Naturen. Høll. 
Skal vi være kendt for noget nyt? Hvidbjerg. Fællesskab. Andkjær. Holmans Herred. Brøndsted. Smidstrup. Kreativt 
kraftcenter i Gauerslund. Mørkholt Danmarks bedste pendlerby. Børkop. Skal udviklingen bygge på det, vi allerede 
er gode til? Det gode fællesskab for Brejning, Børkop og omliggende landsbyer. Rands. Infrastruktur. Hvad er vores 
DNA? Det 6-stjernede boområde. Brejning. Geografisk placering. 
 
Byvisionsgruppen inviterer til workshop d. 27. februar 2019 Tid og sted: Kl. 19-21.30, Brejning Forsamlingshus, J. L. 
Varmingsvej 1, 7080 Børkop Tilmelding hurtigst muligt og senest d. 24. februar på lene@helelandet.dk 

 

Velkommen til 53 nye! 
Vejle kommune har nu godkendt lokalplan for 53 nye som-

merhusgrunde i Mørkholt i området vest for Lavbolsvej. Vi 

synes i Grundejerforeningen, at det er rigtig dejligt, at områ-

det tilføres ny aktivitet i forhold til nye sommerhusbeboere. 

Vi vurderer, at det er medvirkende til at skabe yderligere 

muligheder for alle i området. Vi kigger nu på lokalplanen, 

som er sendt i høring og håber naturligvis, at vi kan bevare 

områdets integritet og kulturopfattelse. 

 
Er du på maillisten? 
Nyhedsbrevet og andre meddelelser fra foreningen sendes direkte til medlemmerne via Foreningscentra-
len. Det kræver naturligvis, at vi kender medlemmernes mail. Vi mangler stadig en del mails, så spørg din 
nabo, om hun har sendt sin mail til vores kasserer Kurt Hemmingsen: kasser@hvidbjergvejlefjord.dk 

 

Februar 2019 
Egon Sørensen (formand) 
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