Referat fra Vandel Udviklingsråds årsmøde torsdag den 28. April 2022 i
Vandel Idrætshal
1. Velkomst og valg af dirigent
Formanden bød velkommen og takkede de fremmødte. Årsmødet og dagsorden var ifølge vedtægterne
blevet offentliggjort på de sociale medier 5. April, mere end 3 uger for mødets afholdelse. Så indkaldes
og generalforsamling var lovlig og beslutningsdygtig.
Lau tog imod forslaget om at være aftenens ordstyrer.

2. Årsberetning
Formanden gav en grundig beretning om hvad der var sket det forgangne år.
•

Åben landsby var en stor succes, Hvor hele byen og foreningen var med til at kunne fortælle den gode
historie om vores landsby. En kæmpe succes med masser af besøgende udenfor vores postnummer.
Det resulterede også i, af der blev solgt 6 ud af 11 byggegrunde på Mølleparken efterfølgende. Der
bliver også holdt åben landsby i år den 21 Maj. I slutningen af dagen vil der også være mulighed for at
man kan mødes til grill ved hallen.

•

Landsbyvisionen for Vandel er efter et kæmpe arbejde blevet færdig og er også tilgængelig på
hjemmesiden https://udviklingvandel.dk/projekter/#landsbyvision . Vi var en af de første landsbyer I
Vejle kommune der fik lavet en. Landsbyvisionen bruger kommunen som plan hvordan at vi ønsker at
byen skal være i fremtiden. Den giver også nye borgere i vores dejlige by, en ide om hvad vi er i gang
med.

•

Vi blev valgt til klimalandsby som den første i Vejle. Vi skal være foregangslandsby for andre landsbyer
i den grønne omstilling. Vi prøver med en masse små tiltag at få vores by til at være mere grøn. Nogle
af disse tiltag som Køb lokalt i 7184, Repair cafe, Bytte container, Elcykler er allerede godt i gang.
o Kristian fortalte kort om Repair Cafe og byttecontaineren foran skolen, og den store succes
som vi har haft med det på det seneste, med både byttecontaineren og repair cafeen.
o Vi har haft arrangeret en fællesspisning med Borgerforeningen, hvor der på kun 2 uger blev
samlet 67 mennesker til fællesspisning oppe på skolen i forbindelse med Repaircafeen.
o Der bliver afleveret og hentet en masse i byttecontainere, og derved formindsker vi også vore
grønne profil, da det får nyt liv et andet sted end bare bliver smidt ud.
o Der er blevet udlånt flere Elcykler til byens borgere.

•

Da skolen blev lukningstruet, gik vi ud og undersøgte muligheden for at lave en friskole. Efter samtale
med skolebestyrelsen, blev det lagt på is indtil videre, for at give skolebestyrelsen ro til at arbejde på
en handlingsplan. Det har resulteret i en ny midlertidig leder samt flere tiltag for at fremme lysten til
at vælge Firehøjeskolen Vandel.

•

Pfos? Vi har været i kontakt med regionen og kommunen, for at høre om PFOS som har været brugt
på flyvepladsen skulle have lavet noget miljømæssige skader, og der er ikke er noget at komme efter.
Kommuneplanen blev godkendt i sidste byrådsperiode. Og kommuneplanen er blevet mere strømlinet
med vores landsbyvision.

•
•

Der har været lagt op til at der skulle laves en kæmpe parkeringsplads med 2 restaurationer som Burger King / Sunset eller andet. Men der er ikke kommet nyt om det i et stykke tid.

•

Vandel byforskønnelsenpris er planlagt at starte fra årsmødet og frem til Nytår.
o

o

Vi vil med denne pris gøre det muligt at man kan indstille enkeltpersoner / foreninger til en
pris, for en forskønnelse de har gjort i byen. Det kunne evt. være at huse ud til hovedvejen fik
nyt liv som var udført af lokale. Husk før og efter billeder. Vi vil i slutningen af året udvælge
det bedste bidrag og så vil den person/foreningen modtage præmien samt forskønnelse vil
blive vist på vores hjemmeside og facebook.
Vi håber at kunne gøre Vandel endnu kønnere og attraktiv med at vi alle får byen til at
fremstå så flot som muligt.

3. Regnskab
Mette Jensen gennemgik regnskabet som viste et overskud på kr. 24312 kr. Regnskabet var gennemgået og
godkendt af revisor Gitte Johnsen.
• Der var spørgsmål til hvorfor de 1,8 millioner ikke var en del af budget fra klimalandsbyen.
o Her blev det nævnt at det kører som et selvstændig projekt og derfor har sit eget budget.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag inden mødet

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Martin Skovlyst, Mette Jensen, John Pedersen og Kristian Bøtkjær modtog alle genvalg. Henning Nørbygaard
trådte ud af bestyrelsen. Det blev på årsmødet vedtaget, at vi kunne optage nye bestyrelsesmedlemmer i
løbet af året, hvis der var nogen der ville melde sig.
Bestyrelsen mødes den sidste torsdag i hver måned fra 19-21, undtagen juli og december sammen med
repræsentanter fra de forskellige foreninger og institutioner. Det vil som udgangspunkt foregå på
Firehøjeskolen afd. Vandel.
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

6. Valg af suppleant
Ingen meldte sig som suppleant.

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

9. Eventuelt
•
•

Der kom forslag om, at en fra udviklingsrådet evt. kunne være i hallen 1 gang i måneden så folk kunne
komme i kontakt med os. Og at vi så var mere synlige
o Det tager vi med til næste møde.
Museet har valgt at tilslutte sig fjernvarmen i dag. Vejle kommunen besluttede i 2021 at alle
kommunal bygninger skulle konverteres fra naturgas til andre former. For at komme hurtigere i gang
har museet valgt selv at tage udgiften på sig, da etableringen vil kunne blive dækket af den besparelse

•
•

som de får fra at gå fra Gas til fjernvarme.
Det blev foreslået, at der blev lavet en legestue ved næste årsmøde, så vi kunne tiltrække flere
børnefamilier.
o Det prøver vi at se om det kan lade sig gøre.
Hanne Damgaard Hansen fortalte om skole og landsbyhaver.
o

o

Hele Projektet startede sidste år i oktober 2021 til klimatopmødet i Vandel Idrætshal. Her var
der flere der ønskede at etablere fælles familiehaver. Vi kontaktede alle dem der ville have
deres egen klima have. I alt 38 familier havde tilkendegivet at de var interesseret.
Skolebestyrelsen syntes også om ideen. Der skulle minimum være 10 familier og der var
blevet givet 30.000 kr. til opbakning fra klimalandsbyen til projektet.
Desværre var det ikke nok opbakning til det.

•

Der blev nævnt at der i Egtved bliver givet et tilskud til, at fikse/opdatere/gøre husene pænere i
bymidten., forventelig fra Vejle Kommune. Og om det evt. var noget vi også kunne få i Vandel, for at
få byen gjort lidt pænere.
o Vi følger op på det med vores kontakter i kommunen.

•

Jytte nævnte at 20. juni fra kl. 16-18 kommer borgmesteren til borgmester-kaffe i Hallen, hvis der var
nogen der havde ønsker eller andet de ville snakke med ham om.

Referent: Kristian Bøtkjær

