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Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 

Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. 

Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som 

var følgende: 

 Lokalrådets målsætninger 

 Tilbagemelding vedr. ændringsforslag til Landsbyprogram 

 Projektgrupper 

 Status plejehjem 

 Debat – konstruktiv kritik 

 Afslutning 

Lokalrådets målsætning gennemgået v/ Ole Lange: 

          Gadbjerg skal have en størrelse, så vi kan beholde vores velfungerende: 

 Skole 

 Foreningsliv 

 Butikker 

 Hotel 

 Øvrige erhvervsdrivende 

           Vi er et Lokalsamfund hvor: 

 Unge bosætter sig 

 Seniorerne bliver boende lokalt 

           Vi benytter og vedligeholder adgang til spændende naturoplevelser. 

Tilbagemelding vedr. ændringsforslag til Landsbyprogram v/ Ole Lange: 

Der er kommet svar tilbage fra Vejle Kommunes Tekniske Forvaltning og 

Udviklingssekretariatet. De havde følgende kommentarer: 

 Der bør skitseres en bus på den hævede flade ved stop ved Skolen 

 Vedr. parkeringspladser på Langgade – det er en dårlig ide, men hvis det 

etableres bør man overveje at lave dem skiftevis i hver side af gaden. 

 Vedr. indsnævring af fortov og dobbeltrettet cykelsti – forslaget bør fjernes, 

da det ikke er praktisk muligt at lave den skitserede løsning. Fortovene bør 

fremstå som i dag og uden cykelsti. 

 Der anbefales etablering af en fællesplads foran Hotellet. 

 Der anbefales en mere klimavenlig og økonomisk gadebelysning 
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 Forslaget om bypark bør udgå, da ”Engen” er omfattet af naturbeskyttelses 

lovens § 3 (Fredet) Der foreslås at Engen plejes som naturområde med 

trampestier og pleje bevoksningen. 

Vi har i Lokalrådet indsendt vort høringssvar, hvor vi også er bekymret for om 

Langgade er bred nok til det skitserede forslag. Så derfor kommer det ikke bag på 

os, at det nok ikke kunne lade sig gøre på den måde.  

Der var følgende kommentarer: 

 Det er vigtigt at vi gør opmærksom på, at der i forslaget skal tages højde for 

børnenes skolevej – det skal være en sikker skolevej. 

Lokalrådet sørger for at denne tilbagemelding kommer til Vejle Kommune, så 

programmet kan blive politisk behandlet i juni 2010. 

Projektgrupper: 

Byforskønnelse v/ Hanne Christiansen 

Denne gruppe består af: Marie, Jan, Ole og Hanne  

Målet er at Gadbjerg skal have et løft, så byen fremstår som en by, der er attraktiv 

at bosætte sig i, drive virksomhed i samt være turist i. 

Det er vigtigt for Lokalrådet, at projekt ”Udvikling af Landsbymidte” bliver igangsat, 

og at der inden for et år vil være synlige resultater f. eks nye byporte og trafik-

dæmpning ved de to indkørsler til Buen. 

Lokalrådet vil i samarbejde med byens borgere, erhvervsdrivende og foreninger 

igangsætte tiltag i forbindelse med projektet. Vi vil så hurtigt som muligt gå i gang 

med at lave byporte, og i den forbindelse evt. inddrage kursister fra Institut for 

Kunstterapi. Vi kunne tænke os, at de var de kreative i processen, og vi kunne tænke 

os at bygge videre på ideen – byporte med skæve hatte. Vi vil gerne være kendte for 

byen med de skæve vinkler. 

Vi vil i det omfang lovgivning giver mulighed for det, presse på for at få de bygninger, 

der henlægger som ruiner renoveret eller revet ned. Vi vil inddrage Vejle Kommune i 

dette.  

Der var følgende kommentarer: 

 Det vil være godt at få gjort noget ved faldefærdige bygninger. Kunne der ikke 

søges midler til dette. 
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Lokalrådet er opmærksomt på dette, og hvis det er en mulighed for at gøre 

noget ved det, vil vi gøre det.  

 Designskolen i Kolding kan evt. bruges til at lave forskellige projekter.  

Hvis ikke Institut for Kunstterapi vil deltage vil vi undersøge denne mulighed. 

Vi kunne evt. også tænke på det i andre sammenhænge. 

Byudvikling v/ Ole Lange: 

Denne gruppe består af: Marie, Hanne, Bent, Jan og Ole 

Lokalrådet vil i samarbejde med byens borgere, erhvervsdrivende og foreninger 

igangsætte tiltag i forbindelse med projektet. 

Første prioritet er etablering af nye byggegrunde, så derfor vil vi gøre alt hvad vi kan 

for at få byggemodnet de sidste grunde på Sejershaven. Der er p.t. kun 2 grunde til 

salg i Gadbjerg, og hvis der skal ske en udvikling af vor Landsby er det nødvendigt 

med flere byggegrunde. I 2011 åbner det nye plejehjem og dermed ca. 30 nye 

arbejdspladser. Der bør være forskellige tilbud for at bosætte sig i Gadbjerg. 

Vi har været i dialog med Formanden for Teknisk Udvalg, Borgmesteren og flere 

politikere. Alle er meget lydhøre og vil se positivt på en byggemodning af 

Sejershaven. Men som vi alle ved fattes Kommunen penge, så vi er nok afhængige af 

at der kan føres penge til dette fra andre projekter i Kommunen.  

Vi vil appellere til alle borgere i Gadbjerg og omegn, hvis I hører om nogen der kunne 

tænke sig en byggegrund i byen, så henvend jer til en af os i udvalget. Vi laver en liste 

med potentielle købere, og på den måde vil vi bl.a. presse på, så der kan komme gang i 

udstykningen. 

Der er andre muligheder for udstykning – området kunne sælges til en privat investor, 

men en bekymring kunne så være, at grundpriserne stiger. 

Der var følgende kommentarer: 

 Kunne det være en mulighed at få et typehus firma til at bygge et/flere huse. 

Det er en mulighed, som vi skal være opmærksomme på,  

 Der er et arkitektfirma, som laver et projekt. De tegner huse som passer ind i 

det område/landskab som skal udstykkes.                                                                                                         

Det kunne også være en mulighed. Ole vil undersøge mere om det. 

 Alle er enige om vigtigheden af udstykning og byggemodning af flere 

byggegrunde. Det er vigtigt at der tiltrækkes nye borgere til byen, også for 

bevarelse af Skole, butikker, foreninger og Hal.                                             
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Der er også enighed om, at Lokalrådet skal blive ved med at have en positiv 

dialog med politikere og embedsmænd i Vejle Kommune desangående. 

Trafik v/ Peter Tang-Jensen: 

Denne gruppe består af: Karsten og Peter 

Der arbejdes med følgende projekter: 

 Fartdæmpning  

 Byskilte 

 Udsyn ved Tøsby 

 Togstop 

Vedrørende fartdæmpning:  

Der arbejdes med fartdæmpning ved de 2 udkørsler ved Buen, og på Langgade ned 

gennem byen. Begge er en del af Projekt Landsbymidte, og vi afventer den politiske 

behandling. 

Vedrørende byskilte: 

 Vi har indsendt en skrivelse til Vejle Kommunes tekniske afdeling og Formanden for 

teknisk udvalg. Vi er forundret over at byskiltet er blevet flyttet fra Gadbjergvej 

udfor nr. 5 - til ca. 10 – 20 m. op ad sidegaden Buen. Som vi ser det, har flytningen af 

dette byskilt medført mange farlige trafikale situationer. Vi har skitseret 4 

forskellige:  

1. Fartgrænsen i krydset Buen/Gadbjergvej/Sejersmose vej er nu 80 km/t 

2. Der er i dette kryds sket trafikuheld og et med dødelig udgang 

3. Turister kan ikke finde ud af hvor byen er – bakker for at køre op ad Buen 

4. Det samme gør chauffører i store lastbiler som ikke er kendte i vort område, 

Vi håber teknisk udvalg/forvaltning vil se positivt på denne henvendelse og flytte 

skiltet tilbage til det oprindelige sted på Gadbjergvej.  

Vedrørende udsyn ved Tøsby: 

Grundejeren har nu klippet lidt i bevoksningen, det har hjulpet lidt på oversigten. Vi 

vil arbejde videre med dette. 

Vedrørende togstop i Gadbjerg: 

Ole fortalte om status på dette. Der er tidligere arbejdet meget med dette, og der 

er stadig stor opmærksomhed og lydhørhed fra forskellig side også i Vejle Kommune.  
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Der bliver arbejdet med dette på flere kanter, og vi vil arbejde mere målrettet med 

dette i fremtiden. 

Der var følgende kommentarer: 

 Hvis ikke der bliver tog stop – kan det være en begrænsning i forhold til at 

bosætte sig i byen. 

 Det er vigtigt for at skabe sammenhæng i en stor kommune. 

 Det frie skolevalg kan være et argument – der er f. eks ikke mulighed for at 

bruge offentlige transport til Jelling. 

 Det vil være godt om vi kan få de lokale erhvervsfolk til at bakke op om det.  

Stiforbindelser v/ Bent Buhl 

 Denne gruppe består af Karsten og Bent 

Bent gennemgik et projektet ”Sejershøjstien” Der er søgt støtte til dette fra en 

pulje i Vejle Kommune.  

Vi vil gerne have sat materiale op på stien, som beskriver det historiske omkring bl.a. 

broncehøjen, her tænkes at inddrage Give Museum 

En del af lodsejerne er spurgt om deres holdning til etablering af stien, men vi 

mangler at snakke med 1 enkelt.  Der har været overvejende positive tilkendegivelser, 

enkelte har dog nogle betænkeligheder, som vi vil tage højde for i projektet. En af 

lodsejerne har foreslået, at der laves en naturtrappe hen til Sejershøj.  

Dette projekt kan sættes i gang, når vi har fået tilsagn fra alle lodsejere. Det 

medfører naturligvis, at der bakkes op om det fra borgerne, da der vil blive brug for 

mange frivillige kræfter. 

Bent spørger forsamlingen om deres forventninger til en sti – må der køres på 

knallert, må der rides, hvad med hundeluftning, hvilken belægning skal der være. 

Der var følgende kommentarer: 

 Hvis det bliver nødvendigt kunne der etableres en bom, som de berørte 

lodsejere kan låse op. 

Det er også med i vore overvejelser. 

 Det vil være bedst at stien etableres med græs – det skal så holdes slået, men 

en gang om måneden må være nok, og det må vi kunne løse lokalt. 

Det vil vi arbejde videre med. 

 Hunde bør føres i snor og hundeefterladenskaberne tages med af hundeejeren. 

Det tages med i projektet. 
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 I stedet for at forbyde ridning kunne der også laves en ridesti. Byd rytteren 

velkommen i stedet for, der er mange ryttere i Gadbjerg og omegn. 

En ide vi vil arbejde videre med. 

 Ved Borgermødet i marts 2009 var der stor interesse for etablering af en sti i 

dette område.  

Profilering v/ Hanne Christiansen: 

Denne gruppe består af: Hanne og Ole 

Målet er at sikre at Lokalsamfundet Gadbjerg synliggøres og markedsføres på 

allerbedste vis, og hvor det overhovedet er muligt. 

Vi arbejder på det, og vi er klar over, at det er et område vi hele tiden skal blive 

bedre til. I den forbindelse føler vi os godt behandlet af de lokale medier VAF og 

Give Avis. Vi oplever at Børge Larsen, som er lokalredaktør på VAF, er opmærksom på 

vort Lokalsamfund. Men det er en stor opgave for lokalrådet, så hvis der er en af 

borgerne, der har dette emne som interessefelt, vil vi meget gerne have hjælp. Alle 

interesserede kan henvende sig til en af os i Lokalrådet 

Vi arbejder med følgende: 

 At Gadbjergs hjemmeside forbliver opdateret og brugervenlig.  

 Vi vil informere borgerne, om hvad der sker på hjemmesiden via nyheder, 

referater osv.  

 Vi inviteret til borgermøder 

 Deltage i debatten i lokalsamfundet og i de forskellige foreninger. 

 Snakke med relevante politikere i Lokalområdet. Det er vigtigt for os at det 

foregår i en positiv dialog. 

 Vi vil bruge, at vi er blevet ”Årets Landsby” i Vejle Kommune, hvor vi kan.  

Der var følgende kommentarer: 

 Det er en god hjemmeside, især kalenderdelen er rigtig god. 

 Det vil være en god ide at lave links til erhvervslivet på hjemmesiden.       

Vi vil undersøge hvordan det kan lad sig.  

Status på plejehjemmet Meta Marie Hjemmet. V Mette Fjord Nielsen: 

Mette fortalte om, hvordan bestyrelsen har arbejdet med dette i omkring 7 år, og de 

forskellige problemer der har været. Men arbejdet ser nu ud til endelig at blive en 

realitet. Så der kan opføres 28 friplejehjems boliger på Sejershaven i Gadbjerg. 
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Der har været en positiv dialog med Vejle Kommune, men de anbefaler at bestyrelsen 

også ser på andre målgrupper til plejehjemmet, da ventelisten til plejehjem i Vejle 

Kommune p.t. er 0.  Bestyrelsen og Mariefonden arbejder videre med dette, og vil 

bl.a. se på, hvordan der arbejdes med dette på Riis Plejehjem.   

Udbudsmaterialet er nu sendt til håndværkerne, og der forventes licitation i juni 

2010. Første spadestik forventes i sept./okt. 2010, og der vil forhåbentlig være klar 

til indflytning i okt./nov. 2011.  

I forbindelse med markedsføring af plejehjemmet vil bestyrelsen gøre brug af 

Mariefondens ekspertise.  

Mette havde skitser over det nye plejehjem med, hvilket havde stor interesse. 

Der var følgende kommentarer: 

 Det er dejligt at det nu bliver en realitet – godt med nye arbejdspladser. 

 Der er flere ældre borgere i Gadbjerg, der hilser det velkomment. 

 Meta Mariehjemmet kunne bruge også gadbjerg.dk som markedsføring. 

Debat, konstruktiv kritik m.m. v/ Jan Dohn: 

Vi har brug borgernes tilbage meldinger, for at vide om det er de rigtige projekter vi 

arbejder med i Lokalrådet? om det er den rigtige retning? er der noget vi skal gøre 

anderledes? 

Der var følgende kommentarer: 

 Det er dejligt at høre at der er så mange gode planer – det er positivt at der 

er gang i så mange ting. 

 Økonomien er en udfordring også i Vejle Kommune – og det bliver nok også at 

mærke i vort lokalsamfund. Det bliver spændende hvad der sker på 

Skoleområdet – der skal vedtages en ny skolestruktur i okt. 2010.  

 Der var en længere snak/debat om bevarelsen af Gadbjerg Skole – Bevarelsen 

af Skolen er en nødvendighed for Byens udvikling. 

 Vi er enige om, at Vejle Kommune ikke nedlægger en skole i Året Landsby :o) 

 Vi vælger at have en positivt indstilling til fremtiden – vi tager udfordringerne 

når de kommer. Men der skal ikke være tvivl om at vi er klar. 

 Lobbyisme er vigtig. 

Referent 

Hanne Christiansen 
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