
DAGSORDEN Vandel Udviklingsråd 
 

Dato/tid 

 
4. August 2022 kl. 19.00-21.15 

Sted Bemærk mødet holdes på Vandel Skole i mødelokalet på 1 sal. (husk at gå ind gennem 

fordøren til firehøjeskolen)  
Indbudte 

 

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

 

Deltagere i 

mødet 
Henrik Søndergaard, Hanne Damgaard, Mette Jensen, Martin Fogh Skovlyst, Kristian Bøtkjær 

 

 

Pkt. Dagsorden Referat Beslutning 

1 

2 min. 
Godkendelse af referat 

 

 

Referatet og dagsorden er ikke modtaget af 

alle vores subskribere. Det er fikset af kristian 

og Gitte. 

Referatet er godkendt 

Kristian har fået det ændret på 

hjemmesiden.  

2 

15 min 
Orientering fra bestyrelsen: 

ved Martin 

Cykelstimødet blev afholdt af Gerda jørgesen 

og Thyge Bjerring, Martin S, Mette J. samt 

Henrik S. 

Vi var nummer 63 på ”ønskelisten. Vi havde 

et godt og konstruktivt møde. Thyge foreslog 

at vi fik lavet en overblik for trafikforhold for 

fremtiden for hele Vandel området. Der sker 

en del med indfaldsforhold ind til lufthavnen i 

Billund. 

Det blev aftalt at få en dialog med Billund om 

fremtidige vejprojekter.  

  

Thyge og Gerda vil kigge på det 

efter sommerferien. 

 

Martin følger op med Gerda. 

3. 

10 
Repaircafe v/Kristian Realdania vil gerne forbi til næste repair cafe 

og lave en video om vores projekter. 

Der har været meget gang i containerne over 

sommerferien, så vi har fået en ekstra 

container til større møbler. 

Kristian afventer  



Mette fortalte at vi har fået doneret en masse 

ekstra banner af Lars Lilholt og Birthe Kjær 

til brug i repaircafeen til tasker og andet. 

 

Vi har fået doneret 120 plasticstole, som vi 

kan bruge til udlejning 2kr pr stol. 

 

Vi skal have fat i en industrisymaskine for at 

kunne sy i det nye hårde stof fra bannere. 

(tykkere end normal) 

 
3 

20 min. 
Køb lokalt i 7184 vandel. v/Kristian Flere af de lokale aktører er også selv begyndt 

at poste ting på facebooksiden.  

 

188 medlemmer af facebooksiden. 

Stor fremgang på siden og flere og flere køber 

nu også kød samt æg. 

 

4 

5 min. 
Klimalandsby projekt v/ Mette Mette kører Klima landsbyprojektet sammen 

med Maren. Vi tager det i det tempo vi kan 

herude. 

Biodiversitet 930-1130 søndag 4 september. 

Finn og Dana fra Vejle Kommune kommer ud 

og ser hvilke områder i Vandel der kunne 

etableres disse områder. 

Vejtræer: 

Hanne nævnte at bredbladet Lind kunne være 

ideel at plante. 

Der indkaldes til tovholder møde i 

29/8-2022. 



Mette har haft møde med Maren om vejtræer 

og nye krav om afstand til vejen Ned af Hans 

Thomsens vej. 

De gamle ”vandel haver”   

grundejerforeningen ved falkevej kan evt. 

laves om til Biodiversitetområde. 

Der blev også snakket om skovrejsning og om 

potentielle områder hvor det kunne laves. 

Der var nogle stykker der blev interviewet af 

en forsker, lige før sommerferien. Hun var i 

gang med at skrive en bog om bæredygtighed 

i lokalsamfundene. 

Hun vil gerne ud til en af vores repaircafeer i 

fremtiden, for at se hvad vi laver.  
5 

5 min. 
Åben landsby opfølgning V/Mette Vi havde et kort evalueringsmøde i juni. Hvor 

alle syntes åben landsby havde været en god 

dag. Ikke så mange udefra som sidste år. 

Det skal tages op i gruppen engang i løbet af 

efteråret, hvad der skal ske næste år.  

 

6 

10 min. 
Repaircafe brobygning med Billund 

frivilligforening v/kristian 

Vi har haft besøg af Billund Frivillig afdeling, 

som var meget duperet over, hvad vi havde 

opnået med vores repaircafe og køb lokalt 

gruppe. 

De ville prøve at stable et lignende projekt i 

Billund. 

 

7 

20 min. 
Hjemmesiden v/Kristian Hjemmesiden er fuldt oppe og køre. Og vi har 

fået overdraget den fra Gitte fra Gimik. 

Det blev aftalt at ændre på række 

følgen af referater for at strømline 

siden og undgå at folk ikke se 

dagsorden for næste møde. 



Kristian tager sig af det. 

8 

10 min. 
Landsbyvision – hvor tager vi fat 

v/Martin 

Martin har snakket med Vejle Kommune at 

fået tegnet og skitseret en landsbypark på den 

lille mark, bag ved hallen. 

Vi afventer med at gøre mere før det er 

afklaret om skolen og børnehave forbliver 

åben. Det vil blive taget op på mødet i Børne 

og Familieudvalget den 18. august.  

Det er blevet efterspurgt om hvad vi har gjort 

i lokalområdet for at bevare skolen. 

Martin skrev til dem i udvalget, at vi havde 

samlet alle foreninger i firehøje området.. 

Vi har snakket om at få flere byggegrunde, 

samt få solgt de sidste byggegrunde. 

Lejeboliger med mere. 

Det er begrænset hvad vi kan gøre, da 

tilbuddet er blevet begrænset, da skolen bliver 

valgt fra af flere. 

Afklaring med skolen. 

Vi skal have fundet nogle folk til tage en 

tovholder rolle til nyt aktivitetsområde, men 

vi gør ikke noget før vi ved beslutningen om 

skolen. 

 

12 

5 min 
Eventuelt 

 

Velkomstpakker:  

 

 



Stadig Hanne der står for det. 

Henrik Søndergaard indtræder i bestyrelsen 

som medlem. 

Byggegrunde: 

Snakket med Audun fra planafdelingen om 

udstykningen.  Bag hallen  

Der er udfordringer hvor tæt man må bygge 

op til vandel autoværksted. Der var ikke lavet 

en rapport om det endnu mht. støjforurening. 

Så kommunen er ikke kommet videre siden 

sidst. 

 

 

 

 

Martin følger op med Niels Ejner. 

 

 Punkter til næste møde 25/8 

 

*Opfølgning på beslutning fra Børne og 

familieudvalget om skolen. 

*Planlægge et stormøde hvis skolen skal 

lukkes, om hvad vi skal bruge bygningerne til. 

Både borgere og foreninger. 

*projekt overslag gennemgang. 

 

 

KB 04.08.2022 

 

 


