Referat Vandel Udviklingsråd
Dato/tid

31. oktober 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, John Pedersen, Henrik Søndergaard, Hanne Damgaard, Jensine Grøndal og
Mette Jensen

Pkt.
1
2 min.

Dagsorden

Referat

Godkendelse af
referat

Godkendt

2
15
min

Orientering fra
bestyrelsen:
ved Martin

Intet nyt uden at det kommer under de
efterfølgende punkter

3.
30
min

Skolen hvad
nu? v/Martin

Den endelige beslutning kommer på
byrådsmødet d. 2/11.
Hvad skal bygningerne bruges til? Vi vil
foreslå Vejle Kommune at mødes med VUR
og Klimalandsby projektet hurtigst muligt evt.
d. 24/11 fra 17-19 hvor vi sammen drøfter
hvordan vi kan lave et møde for byens borgere
samt får drøftet, hvilke muligheder der er for
at bruge skolen efter 1/1-2023 til vores repair
cafe m.m.

4
20
min.

Klimalandsby
projekt v/ Mette

Henvendelse fra tidligere elev om mulighed
for at afholde en ”farvel” fest. Vi vil foreslå at
det er et arrangement som bliver afholdt
sammen med den årlige juleafslutning på
skolen.
Byttecontainerne: Der trænger til en
oprydning. Måske kunne det være en ide at få
lavet et system som gør, at der sker en
”naturlig” udskiftning i tingene med en fast
frekvens. Undersøg om der kunne være nogen
som har lyst til at hjælpe med jævnlig
oprydning.
Tre fra repair cafen har været på besøg i
Spinderihallerne i Vejle hvor Refashion Vejle
afholdt en repair cafe.

Beslutning

Martin kontakter Martin
Sikjær fredag for at
drøfte mulighederne for
et møde om det videre
forløb

Martin kontakter
skolebestyrelsen.

Mette drøfter mulighed
for afhentning af ”rester”
med Maren VK.

Vi er inviteret med til at deltage i Refashion
week i Vejle – Uge 6 2023.
Repair cafeen deltager med åbning af et
tøjbytteskab og tøjbyttedag i forbindelse med
kræmmermarked i Hallen, samt søndagsåbent
i repair Cafe d. 5/2.

5
10
min.

Lokalplaner
V/Martin

Lokalplanerne for boligområdet afventer
stadig. Martin har rykket flere gange.
Skovrejsning mod mellemvejen. Martin har
været i dialog med VK. VK vil gerne hvis det
kunne være muligt at plante i foråret 2023.
Dette kræver ændringer i lokalplanerne.

Martin laver opslag på
facebook. Men henblik
på at få samlet en
arbejdsgruppe.

Det undersøges om det er muligt at få en
autocamperplads i forbindelse med
skovrejsningen og lokalplanen

6
5Mun

Repaircafe
V/Kristian

Indkøb af industrisymaskine – det undersøges
om vi kan vente med at få den leveret indtil vi
har et lokale i stueplan.

7
20
min.

Eventuelt

Hanne snakker med Poul Erik Madsen, for at
høre status for udsigtstårnet.
Martin undersøger hvor lang tid vi har til at
bruge de 125.000 kr. vi fik i forbindelse med
landsbyvisionen.

8
20
min.
9
10
min.

Fremtidige
Projekter/
Fælles
Punkter til
næste møde
24/11

Udsigtstårn, Turisme erhverv ved
Grindstedvej.

Mette kontakter
skoleleder Mette for at
undersøg muligheden for
at vi kan forsætte med at
bruge symaskinerne

