
Referat Vandel Udviklingsråd 
 

Dato/tid 
 

8. december 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, Henrik Søndergaard, Jensine Grøndal og Mette Jensen. 

Deltagere i 
mødet 

 

 
 

Pkt. Dagsorden Referat Beslutning 

1 
2 
min. 

Godkendelse 
af referat 
 
 

Godkendt  

2 
15 
min 

Orientering fra 
bestyrelsen: 
ved Martin 

Kommer under de øvrige punkter  

3. 
30 
min 

Skolen hvad 
nu? v/Martin 

Martin har skubbet lidt til udvalgene for 
at få af vide hvad den fremadrettede 
proces er. Dog er der ikke sket meget 
ved det. Martin har også talt med Peter 
Sebstrup fra Vejle Kommune og han 
forventer at det vil være ULN der skal 
kører en proces efter nytår, hvor der 
skal indkaldes til borgermøde.  
 
Vi afventer forsat svar på om hvordan vi 
kan have adgang efter 1/1-2023.  
 
 
Skolebestyrelsen vil efter 1/1, se på om 
der skal afholdes en ”farvelfest” når 
eleverne er flyttet. 

Martin snakker med 
Peter VK igen onsdag 
uge 50 

4 
20 
min. 

Klimalandsby 
projekt v/ 
Mette 

Orientering om Byens Bil i Givskud. 
 
Byens Bil: 
Det er nemt at komme i gang. Man kan tage 
fat Arne Vestergård og høre nærmere om at 
få startet en lokal bil op. 
Her kan I se mere om Givskud Bilen og 
Byens Bil: https://www.byensbil.dk/vi-
tilbyder/vejle-kommune/givskud 
 
Kontaktoplysninger til Byens Bil-firmaet i 
Ringkøbing: info@byensbil.dk, tlf. 
42836940. 
Noget af det smarte ved Byens Bil var at: 

Henrik og Mette ser 
mere på dette i den nye 
år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.byensbil.dk/vi-tilbyder/vejle-kommune/givskud
https://www.byensbil.dk/vi-tilbyder/vejle-kommune/givskud
mailto:info@byensbil.dk


• Bookingsystemet findes på Byens 
Bil-hjemmesiden. 

• Et medlemskab koster ca 600 kr. om 
året. Det giver også rabat på 
priserne for at booke. 

• Er man medlem kan man bruge 
deres bilgaranti, hvis man booker 2 
dage før man skal bruge den, og så 
garanterer Byens Bil for at der står 
en bil klar til en når man skal bruge 
den. 

• Bilerne findes i forskellige byer, så 
de kan tænkes ind som en del af en 
ferie. 

• Man skal ikke stille med mere end 
startkapital og en gruppe der er 
interesseret i at bruge den. I Givskud 
var det 30.000 kr. 

• Der er en servicemand der kører 
rundt og tjekker alle bilerne. 

 
Vores deltagelse på Vejle Kommunes 
Klimadag d. 28/1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repair Cafe (Jensine og Hanne) har 
været i Spinderihallerne og fortælle om 
vores indkøbsnet og gaveposer.  
 
D. 7/12 – Studerende fra Vejle 
Kommune afholdt workshop om 
tekstilaffald. 8-10 deltagende Alt i alt en 
god eftermiddag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mette giver om at vi 
deltager med 
oplysninger om projektet 
samt med en lille 
udstilling fra Repair 
Cafe. 
 
Mette undersøger om 
Michael Eriksen kan 
tegne en plakat ala den 
fra 
affaldsindsamlingsdagen 
 
 
 
 

5 
10 
min. 

Lokalplaner 
V/Martin  

Status er det samme ifølge Peter 
Sebstrup. Lokalplanen er under 
udarbejdelse og afventer undersøgelse 
af støj fra erhvervsområdet. 

Martin har orienteret Henning N, Som vil 
arbejde videre med lokalplanerne 

Mette undersøger hvad 
Maren ved om 
lokalplanerne 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skovrejsning. Dette kan godt lade sige 
gøre med de nuværende lokalplaner 
ifølge Peter Sebstrup. 

 

Martin laver et opslag på 
Facebook for at få folk 
med i 
planlægningsfasen 
 
 

6 
5Min 

Åben 
Klimalandsby 

Lille gruppe har været samlet for at 
arbejde frem mod Åben Klimalandsby d. 
3/6-2023 

Nyt møde igen d. 18/1 

7 
20 
min. 

Eventuelt 
 

Kunne det være en ide at undersøge om 
der var et firma som kunne give et tilbud 
på Energimærkning til borgerne i 
Vandel. Vi drøfter det igen næste gang 

 

Mail fra Skibet om at overtage domænet 
www.klimalandsby.dk 

 

Mette undersøger med 
Maren 

 

 

Mette skriver tilbage at 
det har vi ikke interesse 
i. 

9 
10 
min. 

Punkter til 
næste møde 
26/1-23 
 

Hvad skal der ske med Skolen? 

Energimærkning. 

 

 
 


