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I dette brev:  

Velkommen til nye medlemmer 

Hvorfor skal vi være tålmodige med diget?  
Skal bus 204 ikke køre i weekenden længere?  

Mikkels Rende nr. 2. 

Elnettet forstærkes i et hullet område 

Bestyrelsen arbejder 

Er du medlem af grundejerforeningen? 

 
 
Velkommen til nye medlemmer 

Med jævne mellemrum vil vi i Nyhedsbrevene byde velkommen til nye medlemmer.  
Denne gang kan vi byde velkommen til disse nye medlemmer: 

 

Hvorfor skal vi være tålmodige med diget? 

Ja, så gik det galt igen igen. Et stort område i Høll blev i januar 

igen oversvømmet, og alle kunne konstatere, at hvis vi bare 

havde haft diget, så var der ikke sket så store skader. Skaderne 

bliver heldigvis finansieret af lovgivningen om stormflod, men 

det giver jo en masse grundejere en masse bøwl. ÆV! 

Hele processen med etablering af et dige har været undervejs 

siden 2016. Arbejdsgrupper har, sammen med Vejle Kommunes 

tekniske afdeling, systematisk arbejdet med at få lovgrundlag og praktisk planlægning på plads. I foråret 

2021 blev der udsendt et materiale, som beskrev projektet og finansieringen. Noget af finansieringen kom 

Adresse Ejer     
Rosenstien 7 Thomas Mortensen og Cathrine Rasmussen     
Jakobsvej 10 Jørgen Hansen og Kirsten Andersen     
Hvidbjergvej 55 Klaus Anker Nielsen og Jeanette Fournaise     
Birkevej 9 Mette og Torben Berthelsen     
Bjergstien 5 Nanna og Simon Saito Nielsen     
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bag på flere grundejere, og af den grund blev der gennemført endnu en høringsrunde. 2. høringsrunde 

endte med et resultat i april 2021, som de fleste kunne nikke genkendende til.  

Herefter var det blot at lave forarbejdet til den politiske proces, som byrådet i sidste ende skal godkende. 

Af forskellige årsager blev oplægget til byrådsbeslutningen p.g.a. af Corona og ferie i forvaltningerne ud-

skudt til august 2021. Her skulle teknisk udvalg og økonomiudvalg godkende oplægget og fremsende det til 

byrådet. 

Sagen kom på byrådsmøde i oktober 2021 og godkendt med fuld opbakning. De fleste tænkte, at nu kunne 

der skaffes entreprenør og arbejdet igangsættes. 

Men nej, sådan skulle det ikke gå. I lovgivningen er det nemlig sikret, at alle borgere kan klage over byrå-

dets beslutning inden for 1 måned. I midten af november 2021, var der – os oplyst – indgået 2 klager over 

byrådets beslutning. Begge klager handlede om finansiering af diget, altså det samme som var emnet for de 

to høringsrunder i foråret 2021. Grundejerforeningen henvendte sig til kommunens forvaltning for at få op-

lyst, hvorfor projektet nu igen skulle udskydes. Vi fik følgende svar: 

- Med hensyn til diget, så er der desværre kom-

met to klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Da klager har opsættende virkning, betyder det 

at vi må afvente en afgørelse fra klagenævnet før 

vi kan komme videre med udbud, tinglysninger og 

stiftelse af digelag.  Miljø- og Fødevareklagenæv-

net oplyser, at de har en gennemsnitlig sagsbe-

handlingstid på ½ år. 

D.v.s. at processen tidligst kan igangsættes fra 

maj 2022. 

Det er godt nok en sej proces, men vi presser 

hele tiden på fra Grundejerforeningen. 

 

Skal bus 204 ikke køre i weekenden længere? 

BORGERE I GÅRSLEV OG DE ØVRIGE LOKALSAMFUND SYD FOR 
VEJLE LADES I STIKKEN IFT BUS 204 
Teknisk Udvalg i Vejle Kommune har på sit seneste udvalgsmøde 
besluttet at slette 204´s weekendafgange, der blandt andet be-
tjener Gårslev Lokalråds område, for i stedet at finansiere bus-
betjening ift Engum og Tirsbæk Bakker (Dagsordenens punkt 
31). 
Oplysningen er hentet fra formanden for Lokalrådet i Gårslev, 
Henrik Juhl Kristensen. Han skiver bl.a.: 
 

- Jeg er rystet over, at udvalget kan tage denne beslut-
ning uden først at have stukket en finger i jorden hos os i 
de lokalområder, der berøres af beslutningen om at slette 204s weekendafgange. Jeg tillige særde-
les skuffet over, at udvalgets formandskab, Gerda Haastrup Jørgensen (V) og Alex Vejby Nielsen (A), 
ikke benyttede lejligheden ved et borgermøde i Gårslev tirsdag i sidste uge om lokalplan 1350 (ved-
rørende planlægning af nyt boligområde i Gårslev) til at berøre emnet. Her gik snakken blandt an-
det om de trafikale forhold ift Gårslev. 

 
 
Vi er enig med lokalrådet i, at det er en rigtig dårlig beslutning, Teknisk Udvalg har truffet. Den må omgø-
res! Det er en katastrofe for de borgere, som netop i vores område er 100% afhængig af offentlig transport.  
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Selvom området i Hvidbjerg, Høll og Mørkholt fremstår som et sommerhusområde, så er tendensen de se-
neste år, at flere og flere bosætter sig fast her ud over de faste beboere, som altid har været i området. I 
den forbindelse er det senest konstateret, at der nu er så mange faste beboere i bl.a. Høll, at det kan kata-
logiseres under ”landsby-ordningen”. 
 
Lokalsamfundene syd for Vejle by må kunne forvente at få en kommunal service ift trafikal infrastruktur, 
der ikke er en forringelse sammenlignet med den services, der gives til tilsvarende lokalsamfund får andre 
steder i kommunen. 
 
Så derfor bakker vi op om opfordring til Teknisk Udvalg: Træf en ny beslutning og oprethold 204s weekend-
afgange! 

 
 

Mikkels Rende nr. 2 

I Høll findes en stor drænledning, kaldet Mikkels Rende, der af-

vander et større område øst for Hvidbjergvej. Det er tanken, at 

et større afvandingsprojekt på Hvidbjergvej skal kobles på 

dette drænsystem. 

Er Mikkels Rende nr. 2 på vej? 

Måske, hvis man lytter til teknikere og politikere. De store 

regnmængder om vinteren kan ikke slippe væk fra specielt om-

rådet ved Fjordvej, Sommerstien og Høllsmindevej. En nedsat 

arbejdsgruppe har arbejdet med at få etableret et nyt drænsy-

stem, der kan opsuge de store regnmængder. En Mikkelsrende 

2 skal laves i henhold til reglerne i vandløbsloven, og udspillet skal komme fra beboere i området. Vi afven-

ter nu et udspil fra arbejdsgruppen og et møde med forvaltningen om sagen. 

 

 

Elnettet forstærkes i et hullet område 

Tre-For har p.t. et større arbejde med at forstærke elnettet i vores 

område.  Det har givet anledning til rigtig meget bøwl med opgrav-

ninger og problemer med trafikafvikling. Hullerne efter disse opgrav-

ninger er nu fyldt op, og vi kan formentlig snart glæde os over, at vi 

nu har fået fremtidssikret elnettet. 

MEN MEN. Rigtig mange steder på Hvidbjergvej, Høllvej og på de 

mange sideveje, er der efter vinterens regnmængder opstået store 

huller, som er stærkt generende for cyklende og gående og trafikken 

i det hele taget. Ansva-

ret for genoprettelse er 

ejerne for så vidt angår 

de private veje. 

Men på de offentlige veje, må vi forvente, at kommunen sna-

rest får genetableret vejene, så de bliver trafikbare igen.  

Grundejerforeningen opfordrer folk til at indsende billeder 

med tekst til Giv et Tip-ordningen. 
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Bestyrelsen arbejder  

De sidste par år har været noget stille m.h.t. arrangementer fra Grundejerforeningens side. Coronaen stop-

pede aktiviteterne. Men nu ser vi lidt lyst på tingene igen, og i bestyrelsen arbejder vi p.t. på at lave et pro-

gram, som kan skabe glæde i lokalsamfundet.  

Indtil videre har vi planlagt to sikre arrangementer: Skt. Hans Aften ved stranden torsdag den 23. juni 2022 

og generalforsamling i Gårslev Hallen mandag den 4. juli 2022. Det endelige program forventes klar inden 

for den næste måned. 

Bestyrelsen gør en indsats for at få flere medlemmer! 

I løbet af foråret vil bestyrelsen gøre en ekstra indsats for at få flere medlemmer. Vi vil lægge en lille seddel 

med oplysninger om Grundejerforeningen i postkasserne og håber på den måde, at vi kan animere flere til 

at melde sig ind i vores fælles forening. 

Er du medlem af grundejerforeningen?  

Hvis ikke, så kan vi hjælpe dig med det? Vi har desværre oplevet, at til-

meldingsblanketten på vores hjemmeside ikke har været helt stabil. 

Hvis du ønsker at blive medlem af Grundejerforeningen, kan du hen-

vende dig til:  

Kasserer Stig Holm – 28 10 96 55 kasser@hvidbjergvejlefjord.dk  

Formand Egon Sørensen – 25 13 99 46 formand@hvidbjergvejlefjord.dk  

Oplys venligst navn, adresse (sommerhus og/eller hjemmeadresse), telefonnummer og emailadresse. 

Det koster KUN 150,- kr, årligt for hver husstand 

 

Formål 

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes interesser af fælles karakter og holde medlemmerne 

orienteret om forhold af fælles interesse, herunder offentlige myndigheders initiativer, som kan berøre for-

eningens medlemmer 

 

Nyhedsbrev  

Foreningen udsender nyhedsbrev ca. 6 gange årligt til alle medlemmerne. 

Overskrifter fra et Nyhedsbrev:  

- Hvad vil vi? 

- Program  

- Toilet – med udsigt. 

- Vil du have våde fødder – eller udsigt? 

- Byvison – hvilken by? 

- Velkommen til 53 nye! 
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