
Referat Vandel Udviklingsråd 
 

Dato/tid 

 
29. september 2022 kl. 19.00-21.00 

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, Mette Jensen, Henrik Søndergaard og Hanne Damgaard  

 
 

 

Pkt. Dagsorden Referat Beslutning 

1 

2 min. 
Godkendelse af 

referat 

 

 

Det vil var rart hvis formatet for både 

dagsorden og referat kunne være stående i 

stedet for liggende.  

 

Hvis der opdages fejl i referatet efter 

udsendelse skal man blot sende rettelser på 

mail. Så bliver det rettet og en ny version 

kommer på hjemmesiden. 

Dette bliver rettet 

fremover 

2 

15 

min 

Orientering fra 

bestyrelsen: 

ved Martin 

Billund Fjernvarme har kontaktet Martin 

angående Fjernvarme til Erhvervsområdet. De 

mangler svar fra Vejle Kommune. Da de ikke 

har hørt noget, kommer erhvervsområdet ikke 

med i denne omgang. 

Martin kontakter 

Borgermesteren. 

3. 

30 

min 

Skolen hvad 

nu? v/Martin 

Der har været afholdt borgermøde d. 19/9 og 

der er indsendt høringssvar d. 23/9. Punktet 

kommer på Børne og Familieudvalget d. 6/10 

og Byrådsmøde d. 2/11. 

 

Efter indsendelse af høringssvar har der været 

et par kontakter fra politikerne som havde 

ekstra spørgsmål 

Afventer beslutning 

 

Høringssvar sendes ud 

sammen med referat. 

4 

20 

min. 

Klimalandsby 

projekt v/ Mette 

Der har været afholdt møde med Maren (VK) 

d. 27/9 for at planlægge efteråret. 

 

Udstilling på Museet: Der er valgt 

udstillingsarkitekt og der skal afholdes 

workshop inden for den kommende fremtid. 

 

Pavillon: VK har været i Vandel for at se på 

placering med de to håndværkere som skal 

hjælpe med udarbejdelsen. Forventelig færdig 

i oktober. 

 

Græsareal bag skolen: Der er en borger som 

gerne vil prøve at starte et projekt op om 

fælleshave. Mette er i dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skovrejsning: Mail modtaget fra VK om 

mulige arealer til skovrejsning. Forslag om at 

borgerne kan være med til at plante vores egen 

skov. 

 

Borgerundersøgelse fra Rambøll udsendes i 

november. Spørgsmålene er de samme som 

sidste år. Dog med små tilretninger. 

 

Idemøde forud for Åben Klimalandsby 

2023. 

Der skal indkaldes til møde, hvor VK vil 

komme med forslag til hvad der kan foregå til 

Åben Klimalandsby 2023. 

 

Fællesspisning 15/11: - hvordan kommer vi 

igennem vinterens klima krise? Inden 

fællesspisningen vil der være et foredrag om 

Energi. Vi opfordrer borgerne til at sende 

spørgsmål ind på forhånd. 

 

Tovholdermøde d. 9/1 kl. 16.15-18.00 

 

Refashion Vejle vil kontakte Efterskolen for 

afholdes af modeshow i foråret. 

 

Klimadag 28/1: VK forventer at vi fortæller 

om vores projekt.  

 

 

 

Martin tager kontakt til 

VK 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet afholdes d 23/11 

kl. 17.00-19.00. Mette 

indkalder 

 

 

 

Mette laver opslag 

sammen med Maren 

 

 

 

 

Mette indkalder 

 

 

5 

10 

min. 

Lokalplaner 

V/Martin  

Intet nyt:  Martin kontakter VK 

6 

10 

min. 

Repaircafe og 

køb lokalt i 

Vandel  

v/Kristian 

Repair cafe har fået foræret en industri 

symaskine.  

Repair cafe vil sy penalhuse til børnene på 

skolen. 

 

 

7 

20 

min. 

Eventuelt 

 

Debat vedr. gadelys.  

Skulle vi igen prøve om der er nogen som har 

lyst til at være bypedel? Måske det kunne 

være i samarbejde med Borgerforeningen 

Opdatering af velkomstpakker. De trænger til 

at blive opdateret.  

Martin undersøger ved 

Teknik og miljø. 

 

Hanne påbegynder liste 

med opgaver. 

 

8 

20 

min. 

Fremtidige 

Projekter/ 

Fælles 

Udsat til næste møde  



9 

10 

min. 

Punkter til 

næste møde 

29/9 

 

Fremtidige Projekter/ Fælles samt de 

sædvanlige 

 

MJ 02.10.2022 

 

 


