Referat Vandel Udviklingsråd
Dato/tid

5. september 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, Henrik Søndergaard samt lokale foreninger i lokalområdet.

Deltagere i
mødet

Martin Fogh Skovlyst, Kristian Bøtkjær, Mette Jensen, Henrik Søndergaard, Hanne Damgaard, Birgitte Panduro
Afbud: John

Pkt.
1
2 min.

Dagsorden

Referat

Beslutning

Godkendelse af referat

Referatet er godkendt.
Alle har modtaget referatet på maillisten. Så
de ændringerne der blev lavet på
hjemmesiden, har hjulpet.

Kristian skal have tilføjet
beslutninger til sidste referat ved
industrisymaskine. At Pusser
undersøger om vi kan få en pris,
for hvad sådan en maskine koster
og så melde tilbage til Mette.

2
15 min

Orientering fra bestyrelsen:
ved Martin

Martin har sendt årsrapporten ind til
kommunen i dag 5/9/2022. Det var vores
slides til årsmødet.
Martin har fulgt op på lokalplanerne med
Gerda Jørgensen. For 14 dage siden
kontaktede Martin, Audun og hans chef. De
afventede stadigvæk undersøgelserne om
effekten af en støjvold, lige som sidst, så det
var ikke kommet videre.
Audun havde også nævnt de 2 bunkere på den
gamle tyskervej. Og ifølge Audun manglede
de stadigvæk svar fra Vejle muserne om de
havde relevans. RLSM har sendt svaret ind
for over 1 måned siden at de ikke er
bevaringsværdige ifølge Hanne Damgaard.

Martin følger på det til næste
møde.

Thorbjørn fra Billund fjernvarme har spurgt
Martin, om der sker en afgørelse med
lokalplanerne for boligområdet, da de ikke går
videre med rørføringen til erhvervsområdet,
før det er afklaret.
Det er også en af grundene til at de ikke er
gået i gang ved Gammel Åst vej, da de ikke
ved om det er et lille rør eller et stor rør der
skal graves ned.
Der har været snak om der kunne bruges
noget af overskudsvarmen fra asfaltværket,
men det er afgjort at der er for stort et udsving
i overskudsvarmen, til at det kan lade sig
gøre.
Henning Nørbygaard har meldt ind, at han
gerne vil være lidt med igen, som
medtovholder til lokalplaner.

Vi siger ja tak til Hennings tilbud

Martin har snakket med Lars Smidth
(formand for miljøudvalget). Der var snak om
der evt. kunne monteres en meget højere
skorsten ved asfaltværket, som den der er ved
Danepork. For at fjerne røg og lugtgener for
lokalsamfundet. Vi blev hørt om vi mente det
kunne give problemer.

Umiddelbart ser vi hellere en høj
skorsten end, de lugtgener en
lavere giver.

Denne gamle legestue i hallen havde et
overskud som blev givet til Firehøje
idrætsforening og Vandel udviklingsråd med
den klausul at der blev lavet et arrangement
for børn.
Det kunne vi tage med til mødet i 19/9, om
hvad de kunne bruges til.

3.
30 min

Opfølgning på beslutning fra Børne og
familieudvalget om skolen.

På børnefamilieudvalget blev det drøftet den
8/8 hvad der skulle ske med Vandel
afdelingen.
Da Vandel afdelingen er en underafdeling af
firehøjeskolen, kan politikerne lukke skolen
med det samme uden høring, men de har valgt
at drøfte følgende muligheder med
lokalsamfundet på et stormøde den 19/9.
1. Enten Beholde afdeling Vandel og
investere flere penge.
2. Eller lukke afdelingen og flytte børn til
Nørup.
3. Eller lave et Børneunivers fra 0-3klasse i
Vandel og så sende børnene til Nørup fra 4kl
og opefter.
Der skal laves et høringssvar fra
udviklingsrådet og der skal være et
borgermøde 19/9. Det er blevet aftalt at det er
i SFOen i Vandel at mødet skal holdes.
Det skal være et møde som er åbent for alle.
Hele børne og unge udvalget kommer den
dag.
De kommer for at høre hvad folk tænker, og
hvad vi ønsker for afdeling Vandel.
Meningen med dette møde, er at afklare hvad
der skal ske med skolen. Både hvis den skal
bevares i den ene eller anden form.
Eller hvad der skal ske med bygningerne ved
en evt. skolelukning.
For ved en skolelukning af afdelingen i
Vandel, vil en kommunal bygning kunne
bruges til mange formål i det lokale miljø,
men driften skal der findes penge til.

Ellers kan bygningen også lejes ud til andre
formål som flygtningecentret i Sandvand blev
til røde kors.
Der blev på mødet også snakket indbyrdes om
det ville give mening at dagplejere var med i
børneuniverset, så man havde en samlet
børneunivers fra 0-9 år, hvor de små blev
passet af byens dagplejere men med lokaler
på skolen. Mange ideer kom frem som kunne
bruges til mødet den 19/9
Vi skal have lavet en invitation til Byens
borgere, så vi kan få et stort antal mennesker
til at komme på dagen.
En evt skolelukning vil have store
konsekvenser for
*Hallen,
*Idrætsliv
*Huspriser
*Lokaler der bliver brugt til fomål som
skæmmer lokalsamfundet.
4
20 min.

Klimalandsby projekt v/ Mette

Der blev afholdt et tovholdermøde i sidste
uge, hvor det blev drøftet hvad der var sket
den kommende tid, og hvad der kunne gøres
for at få lidt flere personer med i projektet.
Det blev nævnt at vi skulle være bedre til at
bruge nogle af de penge vi havde fået stillet til
rådighed.
Mette har et møde med Maren 27/9 efter
mødet vedr. skolen, om hvilken tiltag der skal
laves nu.

Martin laver et skriv til i morgen
6/9.
Kristian skal have lavet en
indbydelse i grøn tyk papir. Det
skal omdeles i vandel og printes.
Martin tager kontakt til Carsten
Hess fra Vandel idrætshal for at
høre deres høringsvar.

Det er også blevet besluttet at den nye
udstillings pavillon skal placeres ved museet
hvor byens juletræ plejer at stå.
Der skal afholdes fællesspisning i SFO på
torsdag 8/9-2022 og indtil videre er der
tilmeldt 38.

Mette blev nødt til at lukke for
tilmeldinger da flere folk var for
sent ude.

15/11 fællesspisning igen med.

Vi melder ud i god tid om denne
fællesspisning, så folk har tid til at
kunne tilmelde sig.

Der bliver lavet en stor klimaforestilling på
museet i kælderen. Her er der er givet
100.000 til i tilskud.
Med hensyn til den gamle inspektør bolig, så
afventer vi 19/9 for hvad der skal med
inspektørboligen og skolen.
5
5 min.

Hjemmesiden v/Kristian

Vi er blevet spurgt om vi vil have mere
content fra Gitte. Evt. mere fra flyt til
Vandel.

6
10 min.

Repaircafe og køb lokalt i Vandel v/Kristian

Repair cafeen bliver afholdt på onsdag, og vi
har masser projekter der skal kigges på.
Hanne har sørget for at der kommer en tømrer
og laver et nyt sorteringsstativ ud af paller.
Bytte containere er også godt besøgt af hele
byen og det er virkeligt positivt..
Maren foreslog der kunne laves et sykursus
gennem repaircafeen for at fremme
bæredygtigheden. Evt for de mindre i byen
hvis lysten var til det.

Det er besluttet at vi indtil videre
lader det være på facebook siden
flyt til vandel, da den er mere
dynamisk.

Kristian har også lavet reparationsvideo til
hvordan man skifter kablet på sin Gamer mus.
En ny koster 500, men et nyt kabel koster
100kr, så der er penge at spare

Kristian skal have lagt flere
reparationsvideo op på facebook
siden. Evt i album.
Pusser kan evt også ligge noget op
med det der bliver lavet i tekstil.

7
20 min.

Eventuelt

Intet

8
10 min.

Punkter til næste møde 29/9

1. Skolen hvad nu?
2. Lokalplaner
3. Repair cafe
4. Klima landsby
5. fremtidig Projekter

KB 05.09.2022

