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I dette brev:  

Så blev vi 500 medlemmer. Tillykke til nr. 500 
Nu kommer diget i Høll – Langt om længe… 
Har vi en hjertestarter i Høll?  
Er vi ikke så vigtige her syd for Vejle? 
Lille Klit – Vildt med Vilje??? 
Hvor blev chikanerne af? 
Petanquebanen, der forsvandt! 
EWII – Måske med ekstra strøm 
Hvidbjerg, Høll og Mørkholt i Blåt! 
I år bliver det Skt. Hans som det plejer 
 

Så blev vi 500 medlemmer – tillykke til Laurids og Vera Larsen. 

Omkring Påske gennemførte Grundejerforeningen en hvervekampagne, som resulterede i flere end 25 nye 

medlemmer. Der løber stadigvæk tilmeldinger ind til foreningen, så der er stadig plads til flere. Sidst i dette 

nyhedsbrev er der en talon, som kan bruges til tilmelding. Ellers kan man blot kontakte et af bestyrelsens 

medlemmer. 

Vi havde udlovet 3 flasker god rødvin til medlem nr. 500 og de heldige vindere blev Laurids og Vera Larsen, 

Granvej 7. Stort tillykke til jer! 

Nu kommer diget i Høll – Langt om længe… 

Endelig! Nu kommer diget i Høll.  

Lige før Påske fik vi en tilbagemelding fra kommunen om, at 

klagenævnet havde stadfæstet Byrådets beslutning fra oktober 

2021 om etablering af et dige i Høll. Det betyder, at de 2 kla-

gere er blevet afvist og at projektet nu er sat i gang. 

Udbudsmaterialet er sendt ud. Der afholdes licitation den 17. 

maj, hvor vurderingskriteriet er laveste pris. Der er indbudt tre 

entreprenørvirksomheder, som vil kunne løse opgaven inden efteråret. Desuden er Landinspektørfirmaet 
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LIFA i gang med at få tinglyst diget på de matrikler, det skal ligge på. Ejerne af disse matrikler vil blive kon-

taktet af en landinspektør fra firmaet. 

Datoen for igangsættelse er ikke fastlagt, men det bliver ultimo maj/primo juni. Så tidligt som muligt. 

Dige byggeriet er delt op i tre faser. 

1. fra Strandhusvej til det yderste af Høllsmindevej.  Foreslået gennemført fra ultimo maj til medio 
juli. I samme periode laves bygværket ved Mose-Høllbækken 

2. fra det yderste af Høllsmindevej til Hvidbjergvej. Foreslået gennemført fra medio juli til ultimo au-
gust. 

3. fra Hvidbjergvej til motortrafikvejen. Foreslået gennemført ultimo august-medio oktober. 
 

Det betyder formentligt, at der arbejdes langs noget af stranden ind i juli måned. Det havde været ideelt at 

starte i omvendt rækkefølge, men det er nødvendigt at lave bygværket ved bækken før der laves dige på 

den strækning. Når der er valgt entreprenør, vil forvaltningen forsøge at få rykket lidt rundt på noget af det, 

således at der kan undgås arbejde på stranden i juli måned. 

 

Har vi en hjertestarter i Høll?  

Ja, det har vi da! Hjertestarteren har været opsat ved Egebart Auto i Høll igennem en del år. Vi synes nu ti-

den er inde til at ”reklamere” for hjertestarteren. I den anledning har vi allieret os med firmaet bag starte-

ren og lavet nedenstående arrangement. 

Demo af foreningens hjertestarter 

Søndag den 22. maj 2022 
Første hold: Kl. 09.00 – 10.00 

Andet hold: Kl. 10.00 – 11.00 

Tredje hold: Kl. 11.00 – 12.00 

MØD TIL DET HOLD, DER PASSER DIG 

Sted: Egebart Auto i Høll 

Som deltager, får du viden og holdninger, der gør dig i stand 

til at benytte en ZOLL hjertestarter ved hjertestop hos voksne 

og børn.  

 

 

Er vi ikke så vigtige her syd for Vejle? Bus 204 er åbenbart vigtigere andre steder! 

Når Vejle Kommune indfører El-busser til den oktober 2022 udvider man busbetjeningen i Egum og ved 

Ressourcecenter Vejle. Udvidelsen skal finansieres ved at nedlægge rute 204 Vejle – Fredericia i weeken-

den. 

Det har skabt en del røre i området, men beslutningen er nu truffet og vi må se i øjnene, at vores område 

nedprioriteres på busbetjeningen. Sammen med 6-7 andre, herunder lokalråd, fremsendte Grundejerfor-

eningen et høringssvar, hvor vi bl.a. konstaterer, at vi oplever at vores område syd for Vejle nedprioriteres i 

forhold til projekter i Vejle Nord.  
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Den sidste pjece fra Teknisk Udvalg viser eksempelvis, at der 

ydes tilskud til 18 ud af 20 ansøgninger til området Nord for 

Vejle. Bostedet for byrådsmedlemmerne har forhåbentlig 

ikke betydning for tildeling af projekter i HELE Vejle Kom-

mune?? Hvorfor man nedprioriterer busbetjeningen i et om-

råde i stor vækst (Gårslev) og i et udpræget turistområde, 

hvor der er endnu flere fastbeboere, er simpelthen en gåde!! 

 

Lille Klit – Vildt med Vilje??? 

Ved et tilfælde blev vi i Grundejerforeningen opmærksomme på en 

gammel aftale fra 2016 om pleje og vedligeholdelse af Lille Klit. Heri 

fremgår det bl.a., at Vejle Kommune klipper den lille høj på arealet 1 

gang årligt, i foråret, og i det hele taget vedligeholder området. Be-

voksningen består hovedsageligt af hybenroser og pil, som bør holdes 

nede. 

Ved henvendelse til kommunens forvaltning får vi oplyst, at man ikke 

længere vil fjerne opvækst på klitten, angiveligt fordi områdets bebo-

ere er nervøse for at området skrider. Ligeledes nævnes det, at kommunen godt kan lide udtrykket den får 

af ”Vildt med vilje”. 

Ved kontakt med flere af beboerne ved klitten, er de ikke af samme 

opfattelse. I den forbindelse undrer det os i Grundejerforeningen, at 

vi og beboerne ikke er blevet kontaktet m.h.p. at drøfte behovet for 

pleje på Lille Klit. Og vi undrer os over, at vi tilfældigt, af en beboer 

bliver gjort opmærksom på den aftale fra 2016, som kommunen nu 

har annulleret – uden dialog.  

Vi forfølger sagen! 

 

Hvor blev chikanerne af? 

Chikanerne på Hvidbjergvej ved Boskærvej blev pludselig fjernet omkring 

Påske. Angiveligt var årsagen, at de ikke var fremkommelige for busser 

og store køretøjer. Vejen var på stedet ikke bred nok, blev det påpeget.  

Chikanerne er nu udskiftet med såkaldte ”pudebump”. Det betyder, at 

alm. personbiler lige skal have det ene sæt jul op på bumpet. Til gengæld 

kan busser og lastvogne køre direkte igennem uden chikane.  

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi anser det for bekymrende, at store køretøjer nu kan ”tordne” 

igennem på et sted, der specielt i sommerperioden har rigtig mange turister gående direkte på kørebanen. 

Vi kan kun krydse fingre for, at chaufførerne af de store køretøjer er deres ansvar bevidst og overholder 

hastighedsbestemmelserne. 

I forbindelse med etableringen af hastighedsdæmpende foranstaltninger i vores område, har vi haft et for-

midabelt godt samarbejde med den trafikansvarlige på forvaltningen. Vedkommende havde fået andet ar-

bejde i løbet af vinteren. Det betød desværre, at Grundejerforeningen ikke blev involveret i de nye foran-

dringer ved Boskærvej. Det har forvaltningen nu beklaget. 

 

mailto:egon.soerensen@outlook.dk


Grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 
Hvidbjergvej 15, Høll, 7080 Børkop  -  25 13 99 46  - egon.soerensen@outlook.dk 

 
 

Petanquebanen, der forsvandt! 

Grundejerforeningen finansierede i 2019 en petanquebane, placeret på Visnetos område. Et bestyrelses-

medlem kunne i foråret konstatere, at banen var forsvundet, og at der var etableret en terrasse på områ-

det. Vi kan naturligvis ikke forhindre ejeren at anvende området, som man ønsker, men vi havde gerne set 

en bedre dialog om ændringen. 

 

EWII – Måske med ekstra strøm 

Der har i vinterens/forårets forløb været store udgravninger på 

Hvidbjergvej i Høll. EWII har ønsket af forstærke EL-nettet og det 

er jo rigtig dejligt i en tid, hvor varmepumper og El-biler vinder 

frem. I det sydlige område gik arbejdet lidt i stå. Årsagen er angi-

veligt, at der mangler levering af en større El-boks, der skal samle 

de mange ledninger. Ja, flere har jo leveringsproblemer fra 

Østen. 

 

Hvidbjerg, Høll og Mørkholt i Blåt! 

Friluftsrådet, der har ansvaret for godkendelse af Blå Flag ved strandene i DK, 

har udpeget 6 områder ved Vejle Fjord. Vi kan bryste os af, at 3 strande er i vo-

res dejlige område. Mørkholt, Hvidbjerg og Fladstranden i Høll har fået det blå 

flag. 

En strand med blå flag skal være ren og velholdt. Der skal være livredningsudstyr, affaldsfaciliteter og gode 

toiletforhold. Der vil løbende blive taget prøver af badevandet, som skal offentliggøres på opslagstavler. 

Dejligt, at vores skønne område kan leve op til kvalitetskravene fra Friluftsrådet. 

 

I år bliver det Skt. Hans som det plejer 

Corona holder sommerpause – forhåbentlig i længere tid 

endnu – og det betyder at vi igen kan gennemføre det traditi-

onsrige Skt. Hans arrangement. 

Datoen er som sædvanlig den 23. juni og i år er det en torsdag. Årets taler er Hen-

rik Juhl Kristensen og selvsamme Henrik er desuden en del af orkestret D´Kunst, 

som spiller op fra kl. ca. 19.00. Talen holdes kl. 20.00 og herefter tændes bålet.  

D´KUNST: Glad pop og rockmusik fra Trekantområdets ældste boy band - 

D´KUNST.  "Vi sætter strøm til livsglæden og dansegulvene. Og ind imel-

lem til vore pacemakere!” 

 D´KUNST udgøres af: 

Henrik Juhl Kristensen (Gårslev): Vokal og rytmeguitar 

Ivan Andersen (Gårslev): Vokal og bas 

John Diemer (Østerby): Vokal og leadguitar 

Bjarne Billund (Østerby): Trommer 
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 Velkommen til nye medlemmer 

 
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 

Tværvej 4 Charlotte Andersen 

Hvidbjergvej 66 Michael Jørgensen og Louise Snitkjer 

Bjergstien 5 Nanna og Simon Saito Nielsen 

Fjordvej 32 Anne og Bent Tolstrup 

Marius Mikkelsensvej 4 Gertie og Erik Boldt 

Lyngbakkevej 6 Karin og Niels Pedersen 

Solbakken 12 Birte Ploug og Ib Christiansen 

Hvidbjergvej 97B Benedicte Brekka Pedersen 

Fjordparken 21 Kenny Paulsen Blunck 

Pindvej 20 Lisbeth og Kurt Pedersen 

Krokusvej 3 Anette Weissenborn Hvitved 

Becksvej 13 Lone og Niels Buhl 

Fjordparken 10 Mette og Poul Bak Gundersen 

Bjergstien 6 Per Kristensen 

Gregersensvej 9 Dorte Møller 

Blåbærvej 21 Dorte Begtrup 

Randsborgvej 6 Birte og Hans Jørgen Sørensen 

Hjortedalsvej 13 Jan og Karen Sæderup 

Ved Hegnet 42 Vibeke Terp-Hansen 

Hvidbjerghusvej 5A Anders Jensen og Christina Price 

Johannevej 7 Helle og Poul Kristiansen 

Kildevej 12 Jens Chr. og Karen Margrethe Filsø 

Hjortedalsvej 1 Lisbeth og Claus Pedersen 

Solbakken 6 Lone Cort Hansen 

Hvidkløvervej 4 Mona og Carsten Stounberg Deleuran 

Johannevej 9 Keld Jessen 

Fuglebakken 14 Kirsten og Hans Lindegaard 

Anemonevej 15 Kirsten og Bruno Boldt 

Hvidbjergvej 34 Anne Vestergaard og Mikkel Christensen 

Gl. Strandvej 13 Michael Søndergaard 

Bjørnsvej 10 Berit Kalai (søster Karin Karby Simonsen) 

Enebærvej 4 Tove og Finn Andersen 

Duevej 14 Anders og Susan Christensen 

Høllsmindevej 28 Ole Andreasen 

Egevej 2 Bente Holmgaard og Lars Andersson 

Granvej 7 Laurids og Vera Larsen 

 
Undertegnede indmelder mig/os i Grundejerforeningen Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 
 
Navn (e): ____________________________________________________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________  Tlf.nr.: _________________ 
 
Adresse i området: ________________________________________________________________ 
 
Jeg/vi ejer eller administrerer (sæt x) Sommerhus _____  Helårshus _____ 
 
Betalingsadresse: _________________________________________________________________ 
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