
 

 

Referat Vandel Udviklingsråd 
 

Dato/tid 

 
27. januar 2022 kl. 19.00-21.30 

Sted Bemærk mødet holdes på Vandel Skole i mødelokalet på 2 sal.   

Indbudte 

 

Bestyrelsen: Martin Fogh Skovlyst, Henning Nørbygaard, John Pedersen, Kristian Bøtkjær, Mette Jensen,  

+Foreningsrepræsentanter samt borgere fra 7184-området 

 

 

Deltagere i 

mødet 

Bestyrelse: Martin Fogh Skovlyst, Henning Nørbygaard, Kristian Bøtkjær, Mette Jensen – afbud fra John 

Gæster: Thorbjørn Elkjær, Ida Gluud/Mads Thomsen/Jytte/ Carsten Hess delvist 

 

 

Pkt. Dagsorden Referat Beslutning 

1 

2 min. 
Godkendelse af referat 

 

 

Referat blev godkendt af bestyrelsen. Alle referater og 

dagsordner er nu at finde i dropboxen, som er blevet oprettet, så 

vi har et sted til alle vores dokumenter. 

Det blev besluttet, at hvis 

der er forslag til ændringer i 

dagsorden eller referat, så 

bliver de gemt i dropboxen 

ved siden af det oprindelige 

dokument, men med en 

tilføjelse som f.eks xx_HN 

version 
2 

20min 
Friskole vs. folkeskole v/ Martin Der var mødt 2 repræsentanter fra skolebestyrelsen og Martin 

lagde ud med at fortælle om baggrunden for, hvorfor 

Udviklingsrådet havde lavet opslag om en friskole. 

Hele sagen er kommet i medierne pga. dalende elevtal, set i lyset 

af at vi for 1,5 år siden fik 2 år til at få tallet til at stige. 

De offentlige reaktioner, og folk der lagde ting på de sociale 

medier, har ikke gavnet skolens omdømme. 

Flere af dem, der har forladt skolen i årenes løb, har snakket om 

friskole. Hvis skolen bliver lukket efter skoleåret 22/23, så skal 

vi stå klar med depositum samt ansøgning allerede til august 

2022. Martin tænkte, at vi skulle tage en snak om, om det var 

noget at vi skulle gå videre med.  

Vi lægger friskolen på 

hylden og afventer de nye 

tiltag fra kommunen og 

skolen/skolebestyrelsen – 

og støtter fuldt op om dette. 

 

Udviklingsrådet arbejder 

for en god skole i Vandel – 

privat eller kommunal – det 

vigtigste er at den leverer et 

godt skoletilbud, så 

elevantallet kan øges. 



 

 

Det er baggrunden for at vi har sat det på. Efter det har været i 

avisen, så har vi også fået flere henvendelser fra forældre, der 

tilkendegivet, at de synes man skulle give skolen arbejdsro, efter 

de nye tiltag er sat i søen, og med en ny skoleleder. Samtidig er 

der kommet henvendelser fra forældre og andre i byen, som 

fortsat ønsker en lokal skole hvis folkeskolen lukker. 

 

Ida fra Skolebestyrelsen fortalte at de havde samlet alle de 

nuværende forældre til børnene i afd. Vandel til dialogmøde. 

Her var der blevet snakket om, hvad der var godt og mindre 

godt. Der blev lavet nogle overordnede temaer, som der skulle 

arbejdes på at gøre bedre. Disse temaer blev drøftet med 

skolechefen fra Vejle Kommune og ledelsen på Firehøjeskolen. 

Det har resulteret i at skolelederen er gået på tidlig pension, og 

der skal ansættes en ny skoleleder. Søren Klindt overtager som 

konstitueret leder fra 31/1. 

Til selve dialogmødet på skolen, var der en rigtig god stemning. 

Der var mange forældre, der ville skolen og fællesskabet. De var 

frustreret over både opslag på facebook og avisartiklen fra 

udviklingsrådet vedrørende friskole, som de fandt forstyrrende, 

da de gerne ville bakke om skolen som en folkeskole.  

Martin nævnte at det var for at få en dialog, om hvilken vej vi 

skulle gå med skolen.  

Der er lavet en handleplan, som kommer ud snarest fra 

skolebestyrelsen. 

Firehøjeskolen afd. Vandel står over for en evaluering i 

efteråret.  

Martin har været i kontakt med nogle af medlemmerne i børne 

unge udvalget i kommunen for at høre om stemningen. Der er 

umiddelbart en positiv stemning over for skolen og 

landsbysamfundet generelt fra politikerne, men ingen garanti for 

skolens fremtid. 

Ida supplerede med at der var stor opbakning til en lille skole og 

det gav værdi for mange forældre. Martin var bekymret for om 

 



 

 

man kan drive skole med så lavt et antal børn. 42 fra 0-6 svarer 

til 2 klasser i vejle. 

Hvad gør vi videre herfra som udviklingsråd?  

Kommunen har lovet at skolen ikke vil blive lukket, uden at den 

har været i byrådet, selvom det er muligt at beslutte i udvalget. 

Torbjørn foreslog, at vi skal prøve at gøre mere for at få et 

procentvist større antal af børn i den skolepligtige alder som nye 

elever til Vandel afdelingen.   
3 

20 min. 
Orientering fra bestyrelsen: 

v/Henning og Martin 

DR har været i gang med at lave en historie om skolen, da de 

også havde dækket de positive tiltag vi havde gjort for at 

tiltrække flere elever. Det modsatte var nu sket og det ville de 

gerne have en udtalelse om.  Martin sagde til journalisten at 

udviklingsrådet var kede af den udvikling der var i gang, men i 

øvrigt ikke ønskede at udtale sig. Martin orienterede Mads fra 

skolebestyrelsen da han blev kontaktet af DR.  

Johannes fra Firehøje Erhvervsforening og Fællesforeningen for 

Nørup og omegn har meldt ud at de støtter fuldt op om skolen i 

Vandel – og har lagt op til en fælles tilbagemelding til 

kommunen om situationens alvor. 

Den 24. februar kommer ULN og Peter Sebstrup på besøg. Han 

har spurgt om de må komme forbi, for at høre om klimalandsby 

generelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin kontakter Johannes 

 

 

 

Med fokus på klima. 

Henning melder mere ud. 

4 

5 min. 
Klimalandsby projekt v/Henning og 

Mette 

Møde med tovholderne som gik meget godt.                        

*Landsbyhaver var i god fremdrift – tovholder er Hanne. 

*Repair cafeen er kørende med Pusser og Kristian bag roret. 

Første møde er den 2/2/2022 

Der var snak om, hvordan vi kommunikerer fremadrettet for at 

gøre det mere strømlinet, og få flest mulige Vandel borgere 

fortalt om de aktiviteter, vi har gang i.  

Maren støtter, der hvor hun 

kan sammen med Mette og 

Henning. 

 

Kristian og Pusser kører på. 

 

Vi husker at dele også på 

Flyt til Vandel og 

udviklingsrådet side. 

 

Det nye logo med 

klimalandsby indarbejdes i 



 

 

Det er aftalt med tovholderne, at vi holder møde hver 3. måned, 

men selvfølgelig holder vi også en kommunikation internt 

oftere. 

Der er Klima netværksmøde med øvrige ”klimalandsbyer” i 

kommunen - den 31. marts i hallen. 

21. februar kommer der en gennemgang af vores spørgeskema 

som byen har besvaret om deres klimavaner og forbrug. 

Det blev fremhævet, at vi skal huske at få lavet små indslag og 

lagt på facebook. 

Coop havde indbudt til møde i Dagli’Brugsen med deltagelse af  

Maren fra Vejle Kommune samt Henning Nørbygaard og Vejle 

Erhverv for at drøfte løsninger i Brugsen ifm. udskiftning af 

køleanlæg og hvordan Dagli’Brugsen i øvrigt kunne bidrage til 

projekt klimalandsby. 

Her blev lokale råvarer, klimavenlige tiltag og ladestandere også 

diskuteret. Både Clever og OK har været inde over. Coop siger 

der pt. er alt for lidt /lang leveringstid på nok strøm til at kunne 

lave de store ladeanlæg her i byen. 

Henning, Maren og Jens Jørn er med på mandag 31/1 ved 

erhvervsforeningens ekstraordinære 

generalforsamling/netværksmøde og holder et oplæg. 

al kommunikation og på 

hjemmesider/facebooksider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blev nævnt om vi 

måske skulle lave noget 

lokalt med de lokale 

erhvervsdrivende. 

 

 

Reklame for klimalandsby 

5 

5 min. 
Godkendelse af regnskab v/Mette Godkendt af revisor med en bemærkning om flytning af penge 

mellem Udviklingsråd og Vandel Borgerforening. 

Udviklingsrådet fik fejlagtigt udbetalt penge som 

borgerforeningen skulle have haft. Vi flyttede så bare pengene 

over til borgerforeningen efter aftale med Vejle Kommune. 

Vores revisor - Gitte - flytter fra byen, og vi beholder hende som 

revisor 

Godkendt af bestyrelsen 



 

 

6 

10 min. 
Hjemmeside og hjemmeside til 

klimalandsbyen v/ Kristian 

Kristian har foreslået at få Gitte Mikkelsen til at gå vores 

hjemmeside igennem og optimere den, samt lave den mere 

spændende. Hvis vi skal have det hele samlet på en side, så skal 

vi have den omstruktureret.  

Kristian og Henning tager 

en snak med Gitte om at 

fikse  

7 

10 min 
Landsbyvision – hvor tager vi fat 

v/Martin 

Vi skyder den til næste møde og Martin følger op på den.  

8 

10 min 
Opfølgning på Lokalplaner v/Henning For boliglokalplanen (området bag hallen til lejeboliger) 

afholdes møde den 1. februar kl. 10. Potentiel investor deltager 

også sammen med Audun fra Plan og Energi afd. Der er generelt 

en god dialog med Vejle kommune om lokalplaner – og i øvrigt 

alt andet. 

Henning videresender 

mødeindkaldelse 

9 

5 min 
Forberedelse af årsmøde v/Martin Vi skyder til næste møde. Vi skal bl.a. huske at 

arbejde med et budget for 

2022. 
10 

5 min 
Åben landsby 2022 v/Mette Jytte forslog at bruge halvdelen af hallen til kræmmermarked og 

den anden halvdel til Idrætsforeninger for at få flere med ind i 

hallen.   

Vi vil invitere de lokale producenter til at komme til åben 

landsby og vise deres varer. Udviklingsrådet vil gerne betale for 

deres standpladser. 

Vi skal høre om spejderne kommer i år, lige som sidste år. 

 

Jytte tager fat i Julius og 

Flemming. 

 

 

Kristian tager kontakt når vi 

ved mere om 

kræmmermarked 

 

Kristian hører Tina fra 

spejder om de kan komme. 

11 

5 min 
Byforskønnelsespris v/Henning Vi skyder til næste møde.  

12 

10 min 
Projekt liste v/ Henning Vi skyder til næste møde.  

13 

2 min 
Punkter til næste møde  

 
Snak med skolebestyrelsen, hvor er vi nu. 

Projektliste 

 



 

 

Hjemmeside 

Byforskønnelsespris 

Forberedelse af årsmøde 
14 

10min 
Eventuelt 

 

Martin forslog om vi kunne arrangere et kæmpe spinning 

arrangement med genopladeligt batteri i midten. 

Det tager som en fremtidig ide. 

 

KB 27.01.2022 

 

 


