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God sommer. Sommeren er over os.  

Vi kan forhåbentlig snart lægge Corona´en bag 

os, men vi må også se i øjnene, at alt ikke er helt 

som i ”gamle dage”. Men det bliver det – 

spørgsmålet er jo bare hvornår? I Grundejerfor-

eningen har vi taget den beslutning, at vi ned-

drosler næsten alle aktiviteter i 2021.  

Hvis Corona´en lægger sig endnu mere i efter-

året, overvejer vi at lave et arrangement eller to 

”ude i naturen”. I forhold til Skt. Hans valgte vi at springe over i år. Med restriktionerne skulle vi afgrænse 

et område af stranden og kun tillade 500 mennesker at deltage. Samtidig skulle vi kontrollere Coronapas. Vi 

mente ikke, det var i overensstemmelse med vores sædvanlige traditioner. Vi glædede os over, at de en-

kelte vejlaug selv etablerede bål på stranden. 

Det er en fornøjelse at se den sommerlige aktivitet i vores område, på stranden, i højderne og på vandet. 

Det er også en stor fornøjelse, at se, at områdets forretningsdrivende efterhånden har fået fuld speed på. 

Visneto og Sommercafeen er oppe i de rigtige omdrejninger til stor fornøjelse for gæster og faste beboere i 

området. Dejligt, at så mange støtter de lokale initiativer. 
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Generalforsamling den 11. august 2021 i Gårslev Hallen – med tilmelding 

Grundejerforeningen kunne i 2020 ikke afvikle sin generalforsamling. Men det kan vi nu – dog stadig med 

enkelte restriktioner.  

Bemærk, at der er tilmelding til generalforsamlingen og at adgang kræver Coronapas. 

 

GENERALFORSAMLING  
Grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 

Gårslev Hallen onsdag 11/8-2021 kl. 19.30  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

4. Fastlæggelse af kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag.  

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

7. Eventuelt  

8. Indlæg v. politiker Morten Kristensen, Vejle Kommune 

8. Smørrebrød og kaffe  

9. Indlæg v. Morten Smith fra Vejle Spildevand og miljøtekniker Kristine Thorsen, Vejle Kommune 

11. Afslutning  

 

Adgang kun med Coronapas. Max 2 deltagere pr. medlems nr.  Hver medlems nr. har 1 stemme. 

Tilmelding nødvendig senest søndag den 1. august 2021 til 

kasser@hvidbjergvejlefjord.dk eller sms til kasserer Stig Holm: 28 10 96 55 

 

 

 
 
3 flasker god vin? 
Er din nabo medlem af Grundejerforeningen? D.d. er der 486 
medlemmer og bestyrelsen har besluttet at give 3 flasker god vin 
til medlem nr. 500. Hvis du sørger for, at din nabo bliver medlem, 
kan du jo evt. dele et glas vin med naboen. 
 
Kontakt kasserer Stig Holm:  stig.holm@mail.dk – kasser@hvid-
bjergvejlefjord.dk – tlf.: 28 10 96 55 
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Diget på vej – og også med gode nyheder.  

Planen er, at tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven, 

inklusiv forslag til partsfordeling behandles af Natur- 

og Miljøudvalget den 23. august 2021 og af Byrådet 

den 15. september. Derefter sendes afgørelsen ud til 

alle berørte lodsejere m.fl.    

Anlægsarbejdet sendes i udbud i sensommeren. An-

lægsarbejdet forventes ikke at gå i gang for alvor før 

foråret 2022, således at det kan være afsluttet inden 

badesæsonen.  

Det er muligt at der i efteråret/vinteren 2021 sættes gang i nogle indledende arbejder, f.eks etableringen af 

højtvandslukket ved Mose-Hølbækken og rydninger af pilekrat m.m.   

I løbet af efteråret indkaldes der også til stiftende generalforsamling i digelaget. 

Og så den helt gode nyhed: 

Den 2. juni 2021 blev bekendtgørelse nr. 1030 af 2. juni 2021 om tilskud fra pulje til diger og anden kystbe-

skyttelse vedtaget. Diget i Høll falder ind under rammerne af denne pulje. Der kan søges om tilskud til an-

lægsudgifter og der kan bevilges helt op til 80 % af disse. Ansøgningsfristen er 20. september 2021.  

Der er ingen garanti for at vi kan få tilskud eller hvor stort det kan blive, men Vejle Kommune sender selv-

følgelig en ansøgning. Et evt. tilskud går 100% til reduktion af egenbetalingen. 

  

 

Vil du være medlem?  

På foreningens hjemmeside har vi desværre haft 
flere henvendelser om, at tilmeldingsblanketten 
ikke virker. Den kræver en bestemt browser, og det 
er jo ikke så smart. Vi har derfor besluttet at ændre 
siden til følgende tekst: 
 
Ønsker du at blive medlem af Grundejerforenin-
gen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt, så send en 
email til enten kasserer Stig Holm kasser@hvid-
bjergvejlefjord.dk eller til formand Egon Sørensen 
formand@hvidbjergvejlefjord.dk Kontingentet er 150,- kr. årligt pr. husstand 
 
Oplys venligst følgende: 
 
Navn/navne på ejere 
Adresse med oplysning om sommerhus eller fast beboelse 
Betalingsadresse 
Telefonnr. 
Email-adresse 
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Opslagstavler som info i området  

Som en del af vores informationsstrategi, har vi flere steder i området place-

ret opslagstavler, der fortæller om foreningens aktiviteter mm.  

Det nyeste er, at vi nu også får placeret opslagstavler på Gimlegrunden og på 

hjørnet af Bjerrisgårdsvej og Hvidbjergvej. Her kan man bl.a. også læse en for-

kortet udgave af Nyhedsbrevet. 

 

 

Udsigtspost Store Klit – Hvornår? 
Hvad sker der egentlig? Er det hele gået i stå – 

eller bliver der arbejdet på sagen? Der er ble-

vet meget stille om sagen, men vi vil gerne 

hermed fra Grundejerforeningen opfordre 

Vejle Kommune til at sætte turbo på sagen. 

 

 

 

 

 

Kloakeringsprojekt i ”som-

mermode”  

Vi er blevet oplyst om, at det store 

klolakeringsprojekt i Mørkholt hol-

der sommerpause af hensyn til 

sommerferiegæster mm. i som-

merhusene. Det er meget betænk-

somt og vi ser frem til, at projektet 

kan fortsætte i eftersommeren til 

glæde for alle beboerne i Mørk-

holt. 
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