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Rekordmange deltagere i generalforsamlingen 

2022 

Ca. 180 deltagere. Rekord. Ja, sådan er det næsten blevet 

hvert år. Dejligt at så mange medlemmer vil bruge en aften i 

selskab med vores fælles forening. Derfor har det også været 

nødvendigt de senere år at finde større lokaliteter til den år-

lige generalforsamling.  

Gårslev Hallen er en stor lokalitet, men vi må nok erkende, at 

det kan være svært at skabe den rette forsamlingsstemning i 

en stor sportshal til et sådant arrangement. Beværtning med 

smørrebrød, øl, vand og tidligere kaffe kræver faciliteter. Det kræver også gode lydforhold, så man kan 

høre, hvad der bliver sagt, og det kræver et stort og ordentligt lærred med en god projektor, hvis man skal 

kunne se de forberedte præsentationer fra bestyrelse og gæster.  

Det gør det noget problematisk, når man som forening skal medbringe det hele: lydanlæg, lærred, projek-

tor o.s.v. Bestyrelsens medlemmer må tillige møde flere timer før arrangementet og klare bordopstilling 

o.s.v. I al stilfærdighed kunne det være dejligt, hvis man indtænkte ovenstående, når man laver store haller, 
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så det også kan bruges til andet end sportsarrangementer. Blot en venlig opfordring til kommende planlæg-

gere/bestyrelser for store kulturhaller!! 

Formanden Egon Sørensen fremlagde en beretning, hvor han bl.a. kunne konstatere, at der fortsat er en 

meget stor opbakning til foreningen som sådan og til foreningens aktiviteter. Han påpegede i sin beretning 

det positive samarbejde, der er med både de lokale medlemmer og med de kommunale og øvrige myndig-

heder.  

Et forslag om etablering af en hjertestarter på Gimlegrunden blev vedtaget. Et forslag om etablering af en 

bro ud for Børnenes Vel på Fladstranden i Høll gav anledning til en god debat. Der var ikke udpræget stem-

ning for hverken det ene eller andet synspunkt. Nogle gav udtryk for, at der ikke er behov for en bro, mens 

andre mente, at det ville være et scoop for området til gavn for badende gæster, kajakroere o.s.v.  

Formand for Teknisk Udvalg Søren Peschardt gav en række oplæg om Vejle Kommunens indsats og inte-

resse i vores område. Han gjorde det klart, at han anså området for at være et af de mest attraktive i Vejle 

Kommune, og at han fortsat ville arbejde for forholdene. Der var dog flere spørgsmål til den kommunale 

aktivitet på områder som sikring af buslinjer, afvandingsforhold på Hvidbjergvej, trafikintensiteten, forure-

ningen af Vejle Fjord og forhold vedr. erodering i Mørkholt.  

Chefkonsulent i Naturstyrelsen, Gert Hougaard Rasmussen, gav et fortrinligt foredrag om den geologiske 

historie for Hvidbjerg Klit. Han måtte aflive et par myter. Hvidbjerg Klit er faktisk ikke en klit, men en klint 

og det påståede fundne brunkul er blot et almindeligt AL-lag, som findes flere steder i DK. Men bortset fra 

det, så gav han en medrivende indsigt i, hvordan vi er beriget med et meget specielt naturfænomen i vores 

område. 

Nedenstående kan man se den nye bestyrelse for 2022-2023. Der skal her lyde en stor tak til afgående be-

styrelsesmedlemmer. Susanne Transel har ”gjort tjeneste” i bestyrelsen igennem 12 år og bl.a. ydet en stor 

indsats for at holde foreningens hjemmeside opdateret. Stor tak for indsatsen igennem de mange år. Bent 

Møller Hansen har siddet i bestyrelsen i 3 omgange og været en god og aktiv person i forhold til at være 

behjælpelig med praktiske opgaver. Tak for indsatsen. 
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Sekretær 

    

Heidi Jähne Mogens Madsen 
 

Iver Iversen Vivi Rasmussen 
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”Det bugter sig i bakkedal”. Diget snor sig frem 

Alle beboere og gæster i Høll-området har igennem sommeren be-

mærket stor aktivitet i forhold til at opbygge det længe ventede 

dige. Projektet har været mange år undervejs, men nu er det en re-

alitet, som specielt beboerne i Høll er glade for. 

Vi har modtaget nedenstående status fra projektansvarlige fra Vejle 

Kommune: 

”Digebyggeriet i Høll skrider nu fremad med hastige skridt, efter en 

kort sommerferie. 

Diget er stort set færdigt på stranden, hvor det forurenede lerjord er udskiftet med nyt jord. Stranden er ef-

terfølgende testet og den viste ingen tegn på forurening.  

Projektet fortsætter nu fra stranden og op langs Høllsmindevej. I løbet af den næste måned nås Hvidbjerg-

vej, hvorefter der arbejdes ud mod motortrafikvejen.  

Venlig hilsen Kristian Dürr Vandløbsmedarbejder  ·  Miljøingeniør  ·  Vand  Teknik & Miljø  ·  Kirketorvet 

22  ·  7100 Vejle” 

Vi har oplevet, at beboere og gæster i området har været meget tilfredse med den måde, entreprenørfir-

maet har klaret opgaven på. Der har været store roser til medarbejderne, der har skullet løse opgaven. Så 

tak for det! 

 

Er stranden blevet mindre? Hvad med 

Hybenroserne? 

Med digets bugten igennem strandområdet i Høll, 

har vi kunne konstatere, at der flere steder er ble-

vet et lidt mere indsnævret område til strand. Det 

betyder bl.a. at det område, der hidtil er blevet be-

kæmpet for Hybenroser, er blevet mindre. Det har 

hidtil foregået i et tæt samarbejde mellem Vejle 

Kommune og Grundejerforeningen. Vi har derfor 

bedt Vejle Kommune vurdere, hvordan man vil 

kunne bekæmpe de områder, der nu er bag diget 

for Hybenroser. Nærmere følger i kommende Nyhedsbreve. 

 

Stier og Veje – hvad er historikken? 

Grundejerforeningen har fået nogle henvendelser om, hvad histo-

rikken egentlig er i forhold til, hvordan veje, stier og tilgangsveje til 

strandene er i hele vores område. I bestyrelsen er der ikke en klar 

viden om dette, og vi her derfor besluttet at kontakte Vejle Kom-

mune m.h.p. at få etableret et overblik over forholdene. 
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Ellestien blev indviet 

Gårslev Lokalråd har lavet en aktiv 

indsats for at skabe en lille sti gen-

nem den skønne skov ved Fædrift i 

Hvidbjerg. Stien er nu færdig etable-

ret i samarbejde med Vejle Kom-

mune og den 18. august kunne den 

indvies.  

Formand for Vejle Kommunes Tekni-

ske Udvalg Gerda Haastrup Jørgen-

sen klippede snoren over, og de 

mange gæster kunne efter talere og 

champagne nyde den dejlige tur gen-

nem skoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lig på stranden – altså bådelig 

Det er Grundejerforeningens opfattelse, at det er rigtig skønt med 

et maritimt ”udtryk” på Fladstranden i Høll. Desværre har vi måttet 

konstatere, at flere og flere både er efterladte, og at andre både lig-

ger på stranden ubenyttet i lange perioder.  

Vi synes det er ærgerligt for alle. Det er specielt ærgerligt, hvis vi 

skal bevare et skørt strandområde. Vi har anmodet de kommunale 

myndigheder om at udarbejde tydelige retningslinjer for, hvordan 

man kan opbevare både på strandene ved Vejle Fjord.  
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Husk svampetur i september 

 

 

 

 

 

Svampetur i Gårslev Skoven 
    

Søndag den 25. sept. 

2022 kl. 10.00 – 12.30  
 

Mødested : KL 10.00 v. P Pladsen ved Gårslev Skov ved FDF Søborg, 

Vognkærvej 101A, Mørkholt    

 

Svampeturen byder på en spændende tur gennem Gårslev skoven,  hvor 

naturvejleder Finn Lillethorup fra Vejle Økolarie viser os, hvilke svampe, 

der gemmer sig i den dejlige skov og lærer os forskellen på spiselige og 

giftige svampe. 

 

Medbring gerne en lille 

pose, kniv og kurv til at 

samle svampe i. 

 

Vel mødt. 

Grundejerforeningen 
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