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En herlig sommer 

Hele vores område summer af sol og sommer. Små boder skyder op, der bli-

ver handlet og ejendele skifter hænder. Der bliver spist is i lange baner. 

Grillbaren har kronede dage og nu er det hele også blevet krydret med pan-

dekager med spændende fyld. Sommercafeen er fyldt op med glade lokale 

beboere og turister. Grillen er tændt og skønne sommerretter er på me-

nuen. Der bliver hygget i haverne, spillet forskellige spil og skålet i et glas 

dejlig hvidvin. Nå ja, der bliver også spillet musik, hamret og banket, slået 

græs og brugt diverse larmende redskaber. Sådan er det også i et sommerområde som vores. Vi vil dog 

gerne opfordre til at man tager hensyn til hinanden og også respekterer, at mange gerne vil have lidt ro og 

fred, når man holder ferie. Alle ønskes et fortsat god sommer.  

 

Tilsyn af legeplads på Gimle grunden  

Da madpakkehuset og legepladsen blev etableret for flere år siden på 

Gimle grunden, blev det aftalt, at Grundejerforeningen skulle forestå 

tilsynet.  

Vi har nu indgået en 5-årig serviceaftale med firmaet CADO. Aftalen 

indebærer, at der årligt foretages et legepladseftersyn og professionel sparring omkring legepladsen. Repa-

rationer vil blive foretaget og vi kan dermed sikre et højt sikkerhedsniveau. 
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Husk generalforsamlingen onsdag den 

11. august 2021 kl. 19.30 i Gårslev Hal-

len 

Generalforsamlingen foregår i år, som noget nyt, i 

Gårslev Hallen. Vi har vurderet, at vi skulle tage 

ekstra hensyn p.g.a. Corona-situationen. Restriktio-

nerne ændrer sig hele tiden, men alle opfordres til 

fortsat at overholde afstandskrav og hygiejne. Des-

uden vil vi gerne afprøve, om vi kan skabe gode 

rammer for afholdelse af en generalforsamling i 

Hallen. Vi har tidligere oplevet problemer med at 

se og høre talerne i Sognegården, når der var fuldt hus. Efter dette års generalforsamling vil vi evaluere 

denne m.h.p. placeringen af fremtidige generalforsamlinger. 

Vi har tillige bedt om tilmelding til generalforsamlingen til vores kasserer Stig Holm. Vi kan naturligvis ikke 

nægte medlemmer adgang til generalforsamlingen, men af hensyn til den praktiske planlægning og bestil-

ling af smørrebrød m.m. har vi besluttet at anmode om tilmelding. 

Sidste tilmelding var tidligere sat til den 1. august. Bestyrelsen holder planlægningsmøde den 3. august, så 

vi ser gerne, at man tilmelder sig senest der.  

Tilmeldingen forgår til  

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

 

 

Japansk pileurt 

Vi har fået henvendelser om problemet med, at den japanske pileurt breder sig langs vandet, i haverne og 
langs vejene. Igennem flere år, har vi haft kontakt til Vejle Kommune om bekæmpelse af den japanske pile-
urt og inden for de seneste måneder har vi igen forsøgt at få kommunen aktiveret i nedkæmpelsen af 

denne. 
 
Vi har modtaget denne besked fra kommunen: 
 
- Vi har i Vejle Kommune ikke noget bekæmpelses-
krav over for Japansk pileurt, hvorfor vi heller ikke 
kan kræve at lodsejerne gør noget ved dette.  
 
- Det sidste stykke strand inden vandet er ejet af 
Naturstyrelsen, men driftes af Vejle Kommune. Vi 
bekæmper pt. ikke japansk pileurt, men jeg tror i øv-
rigt heller ikke at den står helt nede på Naturstyrel-
sens arealer.  
 

Det ser desværre lidt svært ud at få kommunen aktiveret i denne sag, men vi opgiver ikke. 
 
 

 

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 miljøtek-

niker Kristine Thorsen, Vejle Kommune 

11. Afslutning  
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Tang ved Strand 

Når vinden er i Øst hober der sig til tider en del tang op langs stranden. Igennem ”Giv et praj” har vi anmo-

det kommunen om at kigge på muligheden for at rense området, og det ser ud til at været sket. Tak for det! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At bygge bro 

Vi er vidende om, at den lokale Grundejerforening ved Tre Vande har haft en større dialog med Vejle Kom-

mune om forbedringer i forhold til den nye flydebro ved Hvidbjerg Klit. 

Beboerne er bekymrede for sikkerheden på broen. Det kan være svært at gå på flydebroen, hvis vandet er 

uroligt og der ønskes et gelænder, man kan støtte sig til. 

Vi har opfordret til at afholde et dialogmøde på stedet snarest muligt mellem beboere og Vejle Kommune. 

Vi støtter naturligvis beboerne i området og deltager også gerne i denne dialog. 

 

Som tidligere nævnt har det været et ønske længe, at det blev etableret en bro 

på Fladstranden, der også kunne tilgodese handicappede. Vi har opfordret den 

lokale forvaltning om at kigge på sagen og fået en positiv tilbagemelding. Broen 

er ikke gratis og vi opfordrer til, at kommunen og grundejerforeningen indgår 

et samarbejde om at finde økonomiske midler, både fra det kommunale bud-

get, men også fra eksempelvis fonde. 

 

Er du medlem af grundejerforeningen?  

Hvis ikke, så kan vi hjælpe dig med det? Vi har desværre oplevet, at tilmeldingsblanketten på vores hjem-

meside 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 

 


