Referat fra Vandel Udviklingsråds årsmøde torsdag den 17. juni 2021 i
Vandel Idrætshal
1. Velkomst og valg af dirigent
Formand Martin Skovlyst bød velkommen og takkede de ca. 20, der var mødt op trods fodboldlandskampen
og koncerten på efterskolen. Årsmødet og dagsorden ifølge vedtægterne var blevet offentliggjort på de
sociale medier d. 26/4, endvidere er der også blev omdelt en indbydelse sammen med Vandel
Landsbyvision til ca. 400 postkasser/husstande, som hører under 7184 Vandel i ugen op til mødet.
Lau tog imod forslaget om at være aftenens ordstyrer.

2. Årsberetning
Formanden gav en grundig beretning om hvad der var sket det forgangne år, på trods af Corona
situationen.
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Bålhytten og området for enden af Vestbanevej er blevet frisket op med hjælp fra en gruppe
frivillige fra byen og Vejle Kommunes beskæftigelsesprojekt.
Udarbejdelse af ansøgning til at blive Årets Klimalandsby i Vejle Kommune. Der har været en stor
opbakning til projektet, selvom der har været korte tidsfrister og at det ikke har været muligt at
lave fysiske orienteringsmøder. Opbakning har været fra byens borgere, erhvervsdrivende,
institutioner, foreninger og landmændene i området omkring Vandel. Vi er nu blandt de 3 sidste
sammen med Grejs og Højen. Det hele afgøres tirsdag d. 22/6, hvor projektet skal præsenteres for
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN).
Bosætning har været et stort fokusområde. I efteråret 2020 blev der afholdt et orienteringsmøde
om nye bosætningsformer og muligheder, med inspiration fra et seniorfællesskab i Horsens.
Endvidere har der været fokus på at få solgt de ledige byggegrunde på Mølleparken, og der er nu
solgt 3 grunde og de sidste grunde, er der en mulig køber til, det vil dog kræve lidt ændringer til
lokalplanen, da køber ønsker at slå nogen grunde sammen og bygge rækkehuse. Endvidere er der
aftalt med kommunen, at der kan søges dispensation til at kunne lave fladt og ensidig taghældning.
Dette er der en rigtig god dialog med Vejle Kommune om. Ligeledes arbejdes der på at få opført
boliger bag hallen og op mod Brugsen. Dette er en udløber af landsbyvisionen som er omdelt, hvor
der er et ønske om at gøre byen mere ”Rund”.
Udsigtstårn: Dette er stadig i proces. Der har været god dialog med Kommunen, som har sagt ok til
placering bag Hallen ved hundeskoven. Lige nu arbejdes der på en byggesag til Kommunen. I
efteråret 2020 har der været afholdt afstemt og det er valgt hvordan udsigtstårnet skal se ud.
Vandel Skoles mulige nedlukning har også været noget vi har arbejdet med i det seneste år.
Udviklingsrådet har sammen med byens foreninger og skolen arbejdet på at få flere børnefamilier
til byen. Dette har bl.a. resulteret i Flyt til Vandel kampagne og Åben Landsby arrangementet d.
30/5.
Åben Landsby var et rigtig god arrangementet med en fantastisk opbakning. Folk har lagt mærke til
vores landsby. Ca. halvdelen af de besøgende var udenfor postnummer 7184. Mange har sagt ” Det
er noget I/vi skal gøre igen”. Vi kan meget når vi står sammen, dette har vi set i forbindelse med
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planlægning af dagen, hvor der har været stor opbakning fra erhvervsdrivende, foreninger og
institutioner.
Landsbyvisionen er blevet til med input fra byens borgere på 3 workshops i løbet af 2020 og
godkendt hos Vejle Kommune i foråret 2021. Lige nu arbejder Udviklingsrådet på at få indarbejdet
landsbyvisionen i den kommende Kommuneplan som er i høring indtil 30/6, og som vil blive
godkendt i slutningen af året. Landsbyvisionen er et værktøj til Vejle Kommune, så de ved hvilke
tiltag vi gerne vil have der skal ske i Vandel de kommende år. Med godkendelse følger 125.000 kr.
som skal være med til at starte nogle af initiativerne på. Byen skal være med til at beslutte hvad
pengene skal bruges til. Udviklingsrådet foreslår, at der skal laves noget, der har fokus på hele
familien, små som store.
Motorvejen: Dette punkt er ikke noget der fylder i Udviklingsrådet. Der er fordele og ulemper ved
en kommende motorvej og det vil være noget vi kan se nærmere på når det er afgjort om det bliver
en realitet.
Bypumpen på hjørnet af Grindstedvej og Dalgasvej er blevet renoveret med hjælp fra byens
borgere. Mange tak for det store arbejde.

3. Regnskab
Henning Nørbygaard gennemgik regnskabet som viste et underskud på kr. 6738 kr. Det skyldes udgifter til
nye flag, tryksager og bidrag til indkøb af havetraktor i Vandel Borgerforening. Regnskabet var gennemgået
og godkendt af revisor Gitte Johnsen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag inden mødet

5. Forelæggelse af budget
Vi har ikke et decideret budget, da vores opgave er at sætte projekter i gang. Derfor er budgetterne
projektorienteret. Vi får hvert år 10.000 kr. til foreningen af Vejle Kommune. De går til udgifter i forbindelse
med møder, kopiering mm.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Martin Skovlyst, Henning Nørbygaard, John Pedersen modtog genvalg. Hanne Damgaard Hansen og
Michelle Wedel trådte ud af bestyrelsen i stedet kom Mette Jensen ind. Bestyrelsen mødes den sidste
mandag i hver måned fra 19-21, undtagen juli og december sammen med repræsentanter fra de forskellige
foreninger og institutioner.

ALLE er velkommen til at droppe ind til de månedlige bestyrelsesmøder. Får du ikke allerede dagsorden
tilsendt, så skriv dig på maillisten på www.udviklingvandel.dk

7. Valg af suppleant
Kristian Bøtkjær modtog genvalg

8. Valg af revisor
Gitte Johnsen, Maj-Bogføring, genvalgtes som revisor.

9. Eventuelt
Gitte Frederiksen: Stor ROS – Der er sket en stor udvikling i Vandel. Tonen i byen er blevet en anden og
Vandel står sammen. Endvidere er det også godt at se alt det som sker i og omkring byen. Dejlig at være
med på sidelinjen.

Torben Elsig-Pedersen – formand for børne-og kulturudvalg i Vejle Kommune: Gennemgik lidt om Vandel
skole. Og synes vi skal have fokus på at Vandel Skole ikke er lukningstruet med derimod udviklingsramt.

Thyge Bjerring – formand for ULN i Vejle Kommune: Der er kommet en ny vandrerute i Vejle Kommune,
den komme godt nok ikke helt til Vandel i denne omgang, men det kunne være noget af det som der kan
arbejdes på. Shuttlebussen kører igen i år fra Lalandia og til Vejle. Bussen kommer til at køre igennem
Vandel. Kan evt. få stoppested i byen, hvis vi har noget at ”vise frem”.

Martin: Der vil blive afholdt vælgermøde på Vandel Efterskole i løbet af efteråret med fokus på –
Skoleområdet.

Hanne: Husk at hente en velkomstpakke hos Jytte i Hallen, hvis der kommer en ny på jeres vej.

Repræsentant for Billund Fjernvarme: Der er 148 tilmeldinger på nuværende tidspunkt. Lige nu mangler der
svar på en ansøgning som er sendt til Energistyrelsen. Så snart de ved mere, vil der komme information til
de tilmeldte.

Referent: Mette Jensen

