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Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011:
Der var 28 borgere tilstede.
Formand Ole Lange bød velkommen, og vi gik herefter til dagsordenen
Punkt 1. Valg af dirigent:
Åge Bonde blev foreslået og valgt.
Punkt. 2 Formandens beretning:
Ole Lange fremlagde sin beretning om året der er gået. Se vedlagte bilag.
Der var ikke umiddelbart spørgsmål – beretningen blev godkendt.
Punkt 3. Kassererens beretning:
Bent Buhl fremlagde regnskabet, som viste et lille underskud på 3.157 kr. Underskuddet skyldes hovedsageligt de mange udgifter der har været i forbindelse med
bevarelse af Gadbjerg Skole til banner, flag, møder osv.
Regnskabet balancerede med en kassebeholdning på + 9.825 kr.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet – regnskabet blev godkendt.
Punkt 4. Indkomne forslag:
Der var ikke kommet nogen.
Punkt 5. Valg til Lokalrådet:
Ifølge vedtægterne er der 3 på valg i ulige år. Det er Marie Tang, Peter Tang-Jensen
og Bent Buhl. De modtog alle 3 genvalg og de blev valgt.
Karsten Thomsen har valgt at udtræde af Lokalrådet af personlige årsager, det
tiltrådte forsamlingen. Derfor skulle der vælges en repræsentant mere. Steffen
Fjord Kjærulff blev foreslået og valgt.
Valg af suppleanter: Poul Erik Kallestrup og Karina Karlskov blev genvalgt.
Valg af revisorer: Louise Nielsen og Katja Nielsen blev genvalgt.
Punkt 6. Eventuelt:
Torben Elsig siger tak for opbakningen i forbindelse med skoledebatten.
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Han kom med en opfordring til at Lokalrådet og andre. Byggegrundene på Sejershaven
er sat til salg, der bliver ikke byggemodnet, hvis ikke der er solgt et vis antal inden
udgangen af april 2011. Det er vigtigt, at der laves et stort PR arbejde for at få gang
i salget.
Der var en del spørgsmål bl.a. om der er byggepligt indenfor en vis tid, hvad hvis man
har købt en grund og byggemodningen ikke bliver til noget, kan en gruppe købe nogle
grunde til videre salg. På Vejle Kommunes hjemmeside, står der hvilke betingelser der
er for køb af grunde på Sejershaven.
Der blev spurgt, om der evt. er muligt at søge om udsættelse af deadline for salg, da
der jo kommer en del nye arbejdspladser i forbindelse med opførelsen af det nye
plejehjem. Torben mener ikke det er muligt, så bliver der nok bare en ny udbudsrunde
på et senere tidspunkt. Det har været svært nok at komme hertil.
Åge og Mette (fra Mariehjemmet) vil tage spørgsmålet med, når de snakker med
Vejle Kommune i anden anledning.
Dirigenten afsluttede hermed den første del af mødet.
Lokalrådet gennemgik nogle udvalgte fokuspunkter, der er arbejdet med i det sidste
år:
Stiprojektet:
Bent fremlagde projektet og fortalte om status. Vi har fået bevilget 15.000 kr. fra
en pulje i Vejle Kommune, som skal bruges i år. Vi vil gerne genoprette en natursti fra
Engvej rundt om Sejershøj til Langgade. Der har været indkaldt til møde med de
berørte lodsejere. Vi går i gang med etableringen så snart det er muligt vejrmæssigt.
En borger var ikke tilfreds med forløbet, han bliver efterfølgende inviteret til et
møde med repræsentanter for Lokalrådet, for at få afklaret uenighederne.
Projekt Gadbjerg:
Katja Nielsen fortalte om baggrunden for Projekt Gadbjerg. Der er p.t. 5 medlemmer
i gruppen: Jannie Silkeborg, Katja Nielsen, Lars Hansen, Karin Dahl, Gitte Fejerskov,
Gruppen opstod på Borgermødet den 9. oktober 2010, efter den gode nyhed om at
Gadbjerg Skole bevares.
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Projekt Gadbjerg er organiseret som en afdeling i Gadbjerg Lokalråd.
Gruppen har gang i mange forskellige aktiviteter bl.a.:
Hjælpe med at søge midler via fonde o.l.
Genoprettelse af den gl. naturlegeplads og evt. stier i skoven. Skov og
Naturstyrelsen har bevilget 50.000 kr. til dette formål.
Søgt Trygfonden om en hjertestarter, som kunne opsættes ved Hallen.
Aktivitetsdage i juli måned – en pendant til fodboldskolen, for dem der ikke
spiller fodbold, men gerne vil ud og røre sig.
En fælles bus til foreninger og Skole.
I tæt samarbejde med Skolen arbejde for at få et nyt energivenligt fyr.
Der er mange andre ideer, men de modtager meget gerne andre ideer fra borgerne.
Ideerne sendes til en af gruppens medlemmer.
På julemessen blev der starten en ”tilkalderliste” – den vil man gøre brug af, når der
skal gives en hjælpende hånd i forskellige situationer. Er der flere der ønsker at blive
skrev et på listen – henvender man sig bare igen til en i gruppen.
Byforskønnelse:
Hanne og Ole fortalte om hvordan der er arbejdet med Landsbyprogrammet i 2010.
Der har været en god dialog mellem Lokalrådet og embedsmænd i udviklingssekretariatet om høringssvaret, som er blevet rettet til. Lokalrådet havde præciseret, at
det var vigtigt at der hurtigt skete noget, så borgerne kunne se, at ideerne bliver
udført. Der er to prioriteter: Byporte ved indkørslen fra Tofthøj og på Gadbjergvej,
og fartdæmpning ved de 2 udkørsler fra Buen. Vi har vurderet, at disse 2 projekter
er overskuelige at realisere.
Landsbyprogrammet blev vedtaget på byrådsmødet den 30. juni 2010, med den
bemærkning at landsbyprogrammet eventuelt skal tilrettes afhængig af hvad
skoledebatten ender med. Derfor gik alt i stå til den 6. oktober, hvor skoledebatten
heldigvis endte med at Gadbjerg Skole ikke lukkes. Vi fik hurtigt kontakt til
Udviklingssekretariatet, som bare ventede på at vi skulle i gang igen. Vi har et møde
med en embedsmand og en politiker, hvor vi fik præciseret hvad vi gerne vil, og de har
fortalt hvordan vi bedst kommer i gang. Senest har embedsmænd i dag være rundvist
i Gadbjerg og vi mødes igen den 22. marts, hvorefter vi håber der kommer gang i
arbejdet. Gadbjerg Lokalråd har fået overført 100.000 kr. fra Vejle Kommune til
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igangsættelse af landsbyprogrammet. 50.000 kr. til 1. prioritet Skønne Langgade og
50.000 kr. til 2. prioritet Aktiviteter ved Skole, hal og skov.
Byudvikling:
Jan fortalte hvordan der er blevet og bliver arbejdet med byggemodningen på
Sejershaven. Vi har sendt et brev til de 17 borgere, der viste interesse for en grund
på julemessen. Vi håber meget, at der blandt dem er en del som ønsker at købe en
grund. Lokalrådet påtænker at få lavet nogle bannere, som viser at der er attraktive
byggegrunde til salg i Gadbjerg. De skal sættes op strategiske steder både ved
Gadbjerg og i Vejle.
Efter en kop kaffe opfordrede Lokalrådet til dialog med borgerne.
Er det de rigtige ting vi arbejde med
Har I ideer til andre ting lokalrådet skal tage sig af
Der var bl.a. følgende debat/kommentarer:
Det er dejligt, at der er så meget i gang. Det giver genlyd mange steder, at
Gadbjerg er et aktivt lokalsamfund, hvor borgerne har mulighed for
indflydelse. Stor ros til Lokalrådet for arbejdet.
Hvad gør vi for at få de tomme boliger udlejet – er der mulighed for at snakke
med boligforeningen om alternative muligheder for at tiltrække eventuelle nye
lejere.
Hvordan går det med ”tog stop” i Gadbjerg? – Torben Elsig, som er en af dem
der har arbejdet med dette, fortalte at han skubber på hvor han kan men det
er svært. På et spørgsmål om hvad vi kan gøre, svarede Torben, at vi skal
påvirke kommunale og regionale politikere.
Et alternativ til toget kunne være at der arbejdes med at få en bus til at
køre mellem Jelling og Gadbjerg. Der skulle være interesse fra borgere
specielt studerende fra Jelling. Vi kunne snakke med Sydtrafik om denne
mulighed. Linie 211 eller 214 kunne evt. lægges om.
Kunne det være en mulighed at sætte noget op ved indfaldsvejene, som
fortæller at her er en aktiv by, hvor der er gang i mange forskellige ting.
Eventuelt på en måde så det er muligt, at der let skiftes mellem budskaberne.
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En velkomstpakke til nye borgere kunne også være en ide, hvis vi gerne vil have
tilflyttere skal de tilbydes noget, som de ikke kan få andre steder. Der var
mange forskellige bud på, hvad en velkomstpakke kunne indeholde. Vi skal være
opmærksomme på at bruge pressen for at få fortalt om det.
Der har været arbejdet med en pjece til nye borgere – den er sat i bero, men
kunne tages frem igen og arbejdes videre med.
Vi har to vigtige opgaver: at tiltrække borgere, og aktivere de borgere der bor
her.
Det er vigtigt at hjemmesiden hele tiden opdateres.
Bearbejde typehusfirmaer, så de vil bygge udstillingshuse på Sejershaven –
eventuelt lave fælles markedsføring.
Nyt projekt – fælles anderledes varmeforsyning til Skole, plejehjem osv.
Hvad gør vi for at bevare og udvikle erhvervslivet i Gadbjerg – et vigtigt
fokusområde.
Gadbjerg Lokalråd takker for en god aften med en konstruktiv dialog.
Referent
Hanne Christiansen

