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Sikring af kysten  
Nye beregninger viser, at det kan blive endnu værre, hvis der ikke foretages noget. 
De nye beregninger og de forskellige scenarier præsenteres på et stormøde 

Onsdag den 28. august 2019 kl. ca. 17.00 i Bygningen, Vejle 

En ny konsekvensberegning, foretaget på de nyeste højdedata (2015), 

viser at der ved 159 cm og 200 cm vil ske oversvømmelse at arealer vest 

for Hvidbjergvej. Dette har tidligere scenarier ikke taget højde for. Et 

dige, som sikrer området effektivt mod oversvømmelse ved en 100-års 

hændelse i 2050 skal derfor have en større udstrækning end tidligere 

forventet.   

 Placering af dige.  

 Der er hidtil planlagt efter et dige med krone i kote 2,00 

meter. Dette svarer til Havvandsstanden ved en 100-års 

hændelse i 2050.  Diget starter i det nordlige skel ved 

”Børnenes Vel” i terrænkote 2,00 og forløber langs be-

byggelsen mod syd og herefter mod vest og endelig mod 

syd langs den oprindelige Hvidbjergvej. Herfra er der la-

vet tre forslag til lin 

jieføring. Diget planlægges placeret så tæt som muligt 

mod skel ved beboelser, da dette giver de mindste gener 
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i forhold til udsigt. Der er ikke planlagt efter at der må ske færdsel på diget. Der skal laves et antal over-

gange, som sikrer adgangen til stranden. 

Grundejerforeningen anbefaler, at der skabes engagement om dette projekt, da det vil sikre vores område 

mod oversvømmelser mange år ud i fremtiden og dermed også sikre, at vi kan opretholde vores område 

som et attraktivt sted at bo og bosætte sig. 

De involverede beboere i området er har alle mulighed for at give sin holdning til kende via et link, som 

Vejle Kommune har udsendt via E-boks. Vi håber i Grundejerforeningen, at så mange som muligt giver de-

res holdning til kende. 

 

 

En 71- årig ”gammel dame” 

Formanden Egon Sørensen kunne i sin velkomst til årets generalforsamling rede-
gøre for, at foreningens stiftende generalforsamling blev afholdt den 29. juli 1948 
på det, der dengang hed Hvidbjerg Badehotel. Foreningen er således en ”gammel 
dame” på 71 år. Ret imponerende for en forening af denne kaliber. 
 

Der kunne ikke klemmes et eneste medlem mere ind på Gårslev Sognegård, da Grundejerforeningen tirsdag 
den 6. august kunne afholde sin generalforsamling nr. 71. 150 medlemmer deltog og der var sædvanen tro 
dækket op med beretning, debat, valg og hyggeligt samvær for områdets beboere. 

Formanden kunne i sin beretning fortælle om rig-
tig mange ting, der har været iværksat i årets løb 
af den siddende bestyrelse. Han nævnede eksem-
pelvis, at der havde været meget stor tilfredshed 
med, at Vejle Kommune havde medvirket til at 
handicappede nu har fået det længe ønskede toi-
let på Gimlegrunden. Ligeledes blev der udtrykt 
stor tilfredshed med samarbejdet om at få etable-
ret bedre adgangsforhold til strandene for handi-
cappede. Det var i det hele taget formandens op-
fattelse, at borgerne i området medvirker til, at 
der skabes gode forhold for såvel faste beboere 
som sommerhusejere. Ved forårets affaldsind-

samling var det svært at fylde bare et par sække med affald. I højsæsonen om sommeren var det dog flere 
beboeres opfattelse, at der flere steder manglede skraldespande. 

Foreningen har i efteråret og i forårets løb nymalet 
de eksisterende bænke i området i grønne farver. 
Da der skulle etableres en ny iskiosk og grillkiosk i 
Høll fik foreningen foræret en række bord-bænke-
sæt, som nu også er malet op og placeret flere ste-
der i hele området sammen med nogle kunstneriske 
strandstole, som er foræret af overskuddet fra Som-
merkoncerten, arrangeret af Gårslev Lokalråd. 

Hovedfærdselsåren gennem hele området er Hvid-
bjergvej. I april måned blev der foretaget flere ha-
stighedsmålinger flere steder på netop Hvidbjerg-
vej. Hastighedsbegrænsningen er 40 km.t., men må-
lingen viste, at ca. hver anden trafikant kører mere 
end 40 km.t. og næsten 20% kører mere end 50 + 



km.t. Formanden gjorde en del ud af at omtale dette i sin beretning. Der er ikke fortov og cykelsti, og derfor 
må borgerne gå direkte på kørebanen. Der opstår løbende farlige situationer og mange beboere udtrykker 
utryghed ved situationen. Formanden kunne glæde sig over, at trafikmålingerne nu har betydet, at Hvid-
bjergvej er kommet på observationslisten hos Vejle Kommune, hvilket betyder, at kommunen vil kigge på 
muligheder for at dæmpe hastigheden hos trafikanterne. 

Grundejerforeningen havde inviteret de to politikere, 
Dan Skjerning og Dan Arnløw, til generalforsamlingen. 
Der er tradition for at der er politiske indlæg på general-
forsamlingen. Dan Arnløw kunne bl.a. i sit indlæg for-
tælle, at han meget snart vil tage initiativ til nedsættelse 
af en arbejdsgruppe, som skal have til opgave at etab-
lere et muligt refugium for kunstnere på Hvidbjerghus. 
Det er grundejerforeningens formand, Egon Sørensen, 
der har taget initiativ til at undersøge mulighederne for 
at genetablere et sted på Hvidbjerg, hvor kunstnere kan 
opholde sig i kortere eller længere perioder.  

Dan Skjerning havde forskellige ideer til, hvordan man 
kunne løse trafikproblemerne på Hvidbjergvej og han omtalte også de problemer, der er opstået i forbin-
delse med pesticid-forurening ved vandværkerne. Han håbede på snarlige løsning vandværkerne imellem, 
så der kan sikres rent drikkevand i området. Både Dan Skjerning og Dan Arnløw var glade for at deltage i 
generalforsamlingen og begge filosoferede lidt over, hvor dejligt et område, vi har her ved Vejle Fjord, hvor 
mange var kommet lige fra barnsben. Dan Arnløw afsluttede sit indlæg med at fortælle om de initiativer, 
der gøres for at ”redde” selve Vejle fjord. Fjorden har det ikke godt og der skal tages mange initiativer, især 
af biologisk karakter, hvis fjorden skal overleve. 

Både formandens og politi-
kernes indlæg gav anled-
ning til forskellige kom-
mentarer fra generalfor-
samlingens deltagere. Der 
var flere, der stillede 
spørgsmål ved, om der var 
foreningens opgave at 
indgå i et økonomisk sam-
arbejde med kommunen 
om udryddelse af Hyben-
roser på strandene. Der 
var også nogle, som mente, at der skulle iværksættes flere initiativer for at redde Hvidbjerg Klit. Klitten har 
det ikke godt og der sker en løbende nedbrydning. Der blev udtrykt glæde over, at man nu kan købe en is, 
få en grill-pølse i kioskerne ”Visneto”. Man kan ovenikøbet nu få et spil minigolf og et spil petanque på 
Grundejerforeningens nye bane ved ”Visneto”. 

Aftenens dirigent, Gert Eg, styrede med myndig hånd selve generalforsamlingen, hvor han kunne konsta-
tere, at de tre medlemmer af bestyrelsen, Iver Iversen, Susanne Transel og Erik Lassen alle blev genvalgt. 
Kassereren, Kurt Hemmingsen havde ikke ønsket genvalg. Trods stor ihærdighed lykkedes det ikke at finde 
en kandidat på selve generalforsamlingen, men formanden havde fået tilsagn fra et medlem, som ikke 
kunne være til stede, men som havde accepteret, at han kunne trækkes ”op af skuffen”, hvis der ikke var 
kandidater, der meldte sig. Dermed var Stig Holm valgt til bestyrelsen. 
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Ny bestyrelse og konstituering 

 

På årets generalforsamlingen blev der valgt 4 medlemmer til den nye bestyrelse, 
heraf 3 genvalgt.  

 

Den nye bestyrelse består herefter at Egon Sørensen, Vivi Rasmussen, Bent Møller Hansen, Susanne Tran-
sel, Iver Iversen, Erik Lassen og Stig Holm. 

 

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand:   Egon Sørensen 
Næstformand/sekretær: Erik Lassen 
Kasserer:   Stig Holm 
Webmaster:  Susanne Transel 
 
 
 
 

    

Egon Sørensen Erik Lassen Stig Holm Susanne Transel 

 

   
 Bent Møller Han-

sen 
Vivi Rasmussen Iver Iversen 

 
 
 

 

 



Fotokonkurrence 

18 borgere havde indsendt samlet 62 billeder 

Efter den indlagte pause på årets generalforsamling, kunne formanden afsløre vinderne af den fotokonkur-
rence, som havde fundet sted i juli måned. De tre vindere blev:  

 

Ole Klitgaard, Hasseltoften 9, Høll (1. præmie 1000,- kr. v. Sommercafeen, Dorthe Skov) 

 

 

 

Betty Arntsen, Poppelvej 17, Høll (2. præmie – 998,- kr. v. Atelier 2000, Susanne Clemmensen)   

 

 

 

Bo Stendahl, Randsborgvej 36, Høll (3. præmie – 500,- kr. v. Visneto i Høll) 

 



Rødvin til medlem nr. 500 

P.t. er der ca. 485 medlemmer af 

Grundejerforeningen for Hvidbjerg, 

Høll og Mørkholt 

Bestyrelsen har besluttet at give 2 flasker god rød-

vin til medlem nr. 500. Så hvis du hører om en 

nabo, der endnu ikke er blevet medlem, så få ved-

kommende til at gå ind på foreningens hjemmeside 

http://www.hvidbjergvejlefjord.dk/ 

 

Det kan være farligt 

 

Ambulancen kan måske ikke komme frem  

Beboere på Folmersvej har gjort foreningen og kommunen opmærksom på, at der i sommerperioden er 

blevet parkeret ulovligt på Folmersvej og ved Børnenes Vel. Det kan desværre betyde, at det være svært for 

en ambulance at komme frem i tilfælde af ulykke på stedet. Vi opfordrer til, at alle er opmærksomme på 

dette problem. 

 

God stemning ved Sommerens arrangementer 

Ved alle foreningens arrangementer i sommerperioden har der været god delta-

gelse og god stemning.  

Den traditionelle Skt. Hans Aften kunne tiltrække rigtig mange mennesker en skøn sommeraften den 

23. juni. Tidligere borgmester Leif Skov holdt en sjov og god tale, og de mange mennesker sang lystigt 

med på de traditionsrige sange om Vejle Fjord og selvfølgelig Midsommervisen. 

http://www.hvidbjergvejlefjord.dk/
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Aktivitetsdagen midt i juli mdr. havde også god tilslutning. Mange børn og voksne malede flotte figu-

rer på sten, og der var god gang i krabbefiskeriet ved broen vid Hvidbjerghusvej.  

Som et nyt tiltag fik foreningen i år mulighed for at få besøg af nogle fra Trygfondens livredder-

korps. De viste, hvor vigtigt det er med den rigtige livredning. Både børn og voksne kunne afprøve de 

forskellige muligheder for at hjælpe ved stranden, når ulykke sker. De involverede børn fik endda et di-

plom med hjem for deres indsats. 

Et nyt tiltag har også været en Kulturvandring i Brejning. Flere af foreningens medlemmer deltog i 

vandring og foredrag om De Kellerske Huse i Brejning v. Jens Eskildsen. Et meget spændende arrange-

ment. 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

  



 

Næste arrangement er en svampetur i Gårslev Skoven. 

Arrangementet finder sted lørdag den 21. september 2019 kl. 14 – 16. Mødested 

ved P-pladsen ved FDF Søborg, Vognkærvej. 

 

 

 

 


