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

 

Grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 

www.hvidbjergvejlefjord.dk 

Facebook: Grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 

 

Nyhedsbrev  
Oktober 2022 

 

 

I dette brev:  

Bådelig bliver fjernet – Nye regler  

Hjertestarter på Gimle – sponsorer søges 

Diget er næsten færdigt. Nu skal der dannes et 
digelaug 

Opsætning af nye ladestandere i Hvidbjerg/Høll 

Fin tilslutning til svampetur 

Hybenroser er blevet flot nedkæmpet 

 

De mange bådelig bliver nu fjernet – nye retningslinjer for opbevaring af både på 

stranden 

Efter mange års frustration hos beboere og turister over af se de mange (25 – 27 stk.) efterladte både på 

strandområderne, sker der nu noget. I et meget 

frugtbart samarbejde med Peter Wittrup fra mate-

rielgården og opbakning fra den politiske formand 

på området har Grundejerforeningen bidraget til at 

finde nogle løsninger, som gavner vores område.  
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De nye retningslinjer kan ses her: 

 

Regler for både på land - og fjernelse af både på land 

Der gælder særlige regler for at lægge sin båd op på kommunale strandarealer i 
Vejle kommune: 

Mindre både uden motor (herunder joller) kan kortvarigt oplægges på det kom-
munale strandareal jf naturbeskyttelsesloven § 22, stk. 1. 

Ved »kortvarigt ophold« forstås i praksis almindeligvis et ophold, der ikke varer 
længere end en »dag«. Det kortvarige ophold må godt finde sted i nattetimerne. 

Både, der vurderes til at have været oplagt i længere tid, bortkøres fra strand-
arealet. 

Der vil blive påklistret et synligt mærke på både (herunder joller) 1 måned inden 
påtænkt bortkørsel, så ejere kan nå at fjerne deres ejendele. 

Bortkørte både (herunder joller) oplægges i minimum 1 måned på mellemlager.  

Både (herunder joller) vil efter 1 måned som udgangspunkt blive bortskaffet. 

Vejle Kommune vil forsøge dialog med de respektive grundejerforeninger, hvor 
det er relevant. 

 

 

Hjertestarter på Gimle – sponsorer søges 

Igennem en del år har Grundejerforeningen haft en hjer-

testarter i Høll. Den er placeret ved autoværkstedet hos 

Egebart Auto. 

På årets generalforsamling blev der yderligere stillet for-

slag om at placere en hjertestarter på Toiletbygningen 

på Gimlegrunden. Bestyrelsen har drøftet sagen og be-

sluttet af finansiere hjertestarteren gennem 4 sponsora-

ter á 5000,- kr. Herefter vil foreningen, som det også er 

tilfældet med hjertestarteren i Høll, fremover stå for 

vedligeholdelsen. 

Så derfor, kære medlem/medborger/firma: Hvis du vil medvirke til at yde et sponsorat på kr. 

5000,- eller mere, så kontakt kasserer Stig Holm (stig.holm@mail.dk  -  28109665) eller forman-

den Egon Sørensen (egon.soerensen@outlook.dk  - 25139946). Sponsorerne vil blive nævnt i di-

verse nyheds- og pressemeddelelser og på et skilt på væggen ved siden af hjertestarteren. 
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Diget er næsten færdigt. Nu skal der dannes et digelaug 

Et flot stykke arbejde er nu ved at nå til slutfasen. Entreprenøren, som har stået for projektet, har fået me-

get ros fra såvel myndighederne som fra lokale beboere. Der er ved denne lejlighed også behov for at takke 

teknisk forvaltning for et formidabelt samarbejde. Specielt skal der lyde tak til Finn Toft Jensen og Kristian 

Randrup Dürr Jensen. Endelig skal der lyde en stor tak til den arbejdsgruppe, som fra 2016 og frem til i dag 

har udgjort den sparringsgruppe, som kommunen har brugt. Arbejdsgruppen har bestået af: Peter Seehau-

sen, Tonny Kristiansen, Bo Steendahl, Per Rasmussen og Bent Hansen. Sidstnævnte har også været koordi-

nator i byggefasen. Grundejerforeningen har været repræsenteret i arbejdsgruppen med Egon Sørensen. 

    

    

    

 

Invitation til stiftende generalforsamling for Høll Digelaug Vejle Kommune indkalder til stiftende ge-

neralforsamling for Høll Digelaug  

Tirsdag d. 25. oktober 2022, kl. 16.30 – 18.00 på Gårslev Sognegård, Skolegade 22, 7080 Børkop.  

Den 11. oktober 2021 meddelte Vejle Kommune afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelse, beslutning om 

partsfordeling og tinglyst medlemskab af kommende digelaug. Afgørelsen blev den 7. april 2022 stadfæstet 

af Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Der skal på en stiftende generalforsamling vælges en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer og 2 supplean-

ter. Digelauget skal varetage drift og vedligeholdelse af diget. Stemmeretten udøves i henhold til det antal 

parter, som vedkommende repræsenterer. Alle fremmødte skal legimitere sig og afkrydses efter ejendoms-

lister – Vi opfordrer derfor til at du kommer i god tid.  

Dagsorden: - Velkomst - Valg af dirigent og referent - Valg af stemmetællere - Gennemgang af vedtægter 

for Høll Digelaug - Valg af ny bestyrelse – 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter - Eventuelt  

Følgende har på forhånd tilkendegivet at de stiller op: Mogens Madsen, Fjordvej. Ønsker man at stille op til 

bestyrelsen, kan man tilkendegive dette ved tilmelding.  

Tilmelding ønskes senest onsdag d. 19. oktober 2022 på mail til: Kristian Dürr, krrje@vejle.dk Venlig hilsen 

Kristian Dürr Miljøingeniør, Vejle Kommune 
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Opsætning af nye ladestandere i Hvid-

bjerg/Høll 

Vejle Kommune har hen over sommeren afholdt et 

udbud af retten til at opsætte ladestandere på 

samlet 31 lokationer i Vejle Kommune fordelt på 5 

pakker. 

En af pakkerne indeholder en dobbelt-lader i Hvid-

bjerg/Høll. Denne pakke er vundet af EON Drive, 

der opsætter en lader med to udtag på lokationen, 

som vist på vedlagte kort. 

Vi forventer, at det er opsat over et par måneder.  

På laderen kan man både lade som abonnent hos EON, men også ”roame”, altså lade med betaling pr kwh 

uden abonnement. 

Pladserne vil være skiltet som forbeholdt elbiler med 

3 timers parkering. Brugerne er både sommer-

hus/ejere og gæster samt selvfølgelig strandgæster. 

Du må gerne dele denne information i grundejerfor-

eningen. 

Venlig hilsen 

Johannes Engers Gregersen, Specialkonsulent ·  Politik, 

HR & Kommunikation, Teknik & Miljø  ·  Kirketorvet 22  ·  7100 Vejle, Tlf. 22 81 86 91  ·  E-mail: joegr@vejle.dk  ·  www.vejle.dk 
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Fin tilslutning til svampetur 

 
 

Tilslutningen var fin, da Grundejerforeningen søndag d. 25. 
september havde inviteret på svampetur med udgangspunkt 
fra Vognkær Enge. 
 
Der var mødt 26 frem for at følge naturvejleder Finn Lilletho-
rup, Vejle Kommune. 
Han lagde dog for med en lidt nedslående besked, nemlig, at 
man ikke skulle forvente at finde mange spiselige svampe. Det 
havde simpelthen været for tørt til at give svampene gode 
vækstbetingelser. I stedet fik vi en inspirerende tur med fine 
fortællinger om de ting, vi mødte undervejs. For eksempel, at 
der findes finde spiselige ting på stranden.  
 
Og minsandten, der dukkede også en del svampe op, de fleste 
dog af den kategori, som man ikke skal sætte tænderne i.  
 
Vejret var fantastisk og med Lillethorups evner som fortæller 
og vejleder gik alle beriget hjem – om end med en tom svam-
pekurv.  

 

 

Hybenroser er blevet flot nedkæmpet - Der er nogle enkelte lommer tilbage 

På det store strandområde i Høll er der i de seneste 4-5 år ble-

vet ryddet op i hybenroserne til glæde for Med det nye dige er 

der opstået nogle lommer, hvor der nu også bliver ryddet op. 

Sammen med ”Metteshøj” v. Lars Hansen og Theis og Lars Bo 

fra forvaltningen har vi besigtiget området og udpeget, hvor vi 

mener, at der fortsat skal bekæmpes hybenroser. Der er et par 

området bag det nye dige, hvor det ikke er muligt at komme 

ind med en større traktor. Her arbejder forvaltningen på at 

finde en anden god løsning. 
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