
Referat af bestyrelsesmøde i Herslev Sogns Borgerforening

Tid:     27. maj 2014 - 20:00 – 21:00

Sted:     Herslev Gaard

Deltagere:

Eva Lorey

Søren Hansen

Thomas Bornemann

Anders Brandstrup

Torsten Lund

Forhindrede:

Kate Christensen

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde1.
Forberedelse af møder med kommunen 2.
Opfølgning på opgaver fra bestyrelsesmødet 22. marts3.
Næste møde4.
Eventuelt5.

Referat

Ad 1 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet er godkendt uden anmærkninger

Ad 2 Forberedelse af møder med kommunen
Fredericia kommune har indkaldt til to møder (Se Bilag 1 og Bilag 2 nederst)

Begge møder er en udløber af det mødet med Fredericia kommune d. 26. marts 2014.

Ved visionsworkshoppen 11/6 skal det diskuteres, hvordan Fredericia kommune kan 
sælge sig selv bedre til nye ressourcestærke tilflyttere.
Anders og Søren deltager ved workshoppen og melder tilbage, hvordan vi kommer 
videre. Derefter er det meningen, at Borgerforeningen skal levere input om, hvad 
Herslev har at byde nye tilflyttere samt hvad der skal til for at gøre Herslev endnu mere 
attraktiv.
Nogle af de punkter, bestyrelsen umiddelbart kunne pege på, var fjernelse af Knudsens 
gård samt udstykning af nye byggegrunde.

Mødet mellem Herslev Borgerforening, Laila Baumann Rolsted Jensen og René Olesen  er 
blevet flyttet til 23. juni kl 16:00 og afholdes i Herslev. Fra borgerforeningen deltager 
Eva, Søren, Ole og Torsten.
Ved mødet vil vi starte med at gå en tur rundt i byen, hvor vi vil fremhæve de ting, vi 
prioriterer at få gjort noget ved. Herunder det ødelagte busskur, belægningen på Herslev 
Bygade og naturligvis Knudsens gård. Derudover vil vi forelægge planerne for opstilling 
af opslagstavle og blomsterkummer og spørge til processen for at få disse godkendt.
Derefter skal vi drøfte, hvordan vi fremadrettet kan samarbejde med kommunen.

Ad 3 Opfølgning på handlingspunkter fra forrige bestyrelsesmøde

4: Udgivelse af borgerbladet
Udgivelsen af borgerbladet har forløbet planmæssigt. Dog var der kvalitetsproblemer i 
forhold til trykkeriet. Dette har medført en rabat på 500 kr.
Den vedlagte påmindelse om betaling af kontingent har medført, at der er flere, som har 
betalt.
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5: Indkøb, opsættelse og vedligehold af opslagstavle

Løsningerne er snævret ind til to løsninger: Enten en træmodel, som ses på billedet nedenfor, eller 

en præfabrikeret model af metal.

Søren undersøger priser for begge alternativer. Der lægges vægt på, at den valgte 
løsning har en forskønnende effekt og kræver minimal vedligehold. Den foretrukne 
placering er fortsat hjørnet mellem Højrupvej og Herslev Kirkevej. Denne placering kræver 

sandsynligvis godkendelse fra såvel kommunen som kirken. 

6: Indkøb, opsættelse og vedligehold af blomsterkasser

Løsningerne er snævret ind til to løsninger: Enten en træmodel,  eller en betonmodel. 

Der lægges vægt på, at kasserne skal virke forskønnende, stille minimale krav til vedligehold og 

kunne stå ude om vinteren.  Dimensionerne er som udgangspunkt 120x120x60 cm.

Søren indhenter priser for begge typer blomsterkasser.

Hjørnet mellem Højrupvej og Herslev Kirkevej1.

Det vestlige hjørne mellem Herslev Kirkevej og Herslev Bygade2.

Det østlige hjørne mellem Herslev Kirkevej og Herslev Bygade3.

Hvis budgettet rækker, er der tre placeringer i spil:

Det skal afklares, hvem, der kan vande blomsterkasserne på de respektive placeringer.

7: Vedligehold af websiden og oprettelse af Facebook-gruppe

Facebook-gruppen kører fint, og der er stor aktivitet.

Der er endnu et par udeståender i forhold til opdatering af hjemmesiden. Vedtægterne skal 

opdateres, og der skal laves et link til relevante buskøreplaner.

Der oprettes ikke noget galleri, da der er mulighed for at lægge billeder op på Facebook-gruppen.

8: Input til Møde med Beboerforeningerne i Fredericia Kommune

Se punkt 2 ved dette møde

9: Vedligehold af busskur og træer

Flere af de eksisterende kastanietræer er gået ud. 

Ole davidsen kontakter Kristian Hindbo med henblik på at få dem erstattet med nye bøgetræer.

Det ødelagte busskur fremlægges for kommunen.

10 Nye arrangementer
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10 Nye arrangementer

Det er besluttet at afholde en fugleskydning  søndag d. 17. august om eftermiddagen.

Princippet er, at man kan skyde til måls med luftgevær og evt. bue og pil. 

Derudover skal man kunne købe grillpølser, øl og vand etc. 

Arrangementet skal bl.a. henvende sig til børnefamilier.

Torsten undersøger, om der er behov for specielle tilladelser i forbindelse med skydningen.

Anders kan stille to luftgevær og skydeskiver til rådighed.

Ad 4 Næste møder

11 august kl. 19:00 - Follerupgaard Indlæg til borgerblad som første punkt

3 november kl 19:00 – Thomas Bornemann Indlæg til borgerblad som første punkt

Derudover er det muligt, at der relativt hurtigt skal indkaldes til et ekstraordinært møde angående 

input til kommunens visionsplan.

Ad 5 Eventuelt

Der er ikke nogen punkter til eventuelt.

Bilag 1: Mail vedrørende indbydelse til Visionsworkshop

Byrådet har netop sat gang i et arbejde med at skabe en ny vision for Fredericia. Der afholdes derfor 

fire visionsworkshops med fire forskellige emner, hvor borgere, erhvervsliv, medarbejdere i 

kommunen og politikere sammen kan drøfte ideer og tanker.

Vedlagt invitation med omtale af de enkelte workshops.

Fra i dag inviteres via dagspressen. I er naturligvis velkommen til at tilmelde jer alle workshops, men 

til workshoppen den 11. juni, som foregår i Pjedsted Forsamlingshus, har vi forhåndsreserveret to 

pladser til dig og/eller andre fra bestyrelsen og håber, at I har mulighed for at deltage. På denne 

workshop er emnetHvordan får flere ressourcestærke borgere lyst til at leve livet i Fredericia? og 

handler bl.a. om bosætning, både i oplandet og i Fredericia by.

Såfremt du/I ønsker at deltage, skertilmelding til de reserverede pladser via mail til 

steen.ravnsbak@fredericia.dk senest 28. maj 2014

I må naturligvis også gerne gøre reklame for arrangementerne til alle andre. Til de ikke reserverede 

pladser sker tilmelding på den webadresse, som fremgår af vedlagte indbydelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Bilag 2: Mail vedrørende

I forbindelse med, at jeg er blevet jeres nye kontaktperson mellem Rådhuset og Herslev 

Beboerforening, vil jeg gerne have lov til at invitere jer til et møde, hvor vi kan blive introduceret for 

hinanden.

I den forbindelse, vil vi gerne høre ad, hvordan I oplever samarbejdet mellem beboerforeningen og 

Rådhuset og ligeledes om der er nogle ønsker og forslag til hvordan at samarbejdet kan foregå 

fremadrettet!

Mødet kan foregå her på Rådhuset, men er der ønske om, at vi evt skal se på noget i de respektive 

områder, så kommer vi gerne ud til jer.

Jeg har et foreløbigt mødeforslag der hedder - onsdag den 11. Juni kl 15.00 – 17.00.

Andre forslag til tidspunkter for mødet, modtages også gerne og jeg vil undersøge om det kan lade 

sig gøre

Deltagere herfra vil væreTrafik- og renovationschef René Olesen og undertegnede.

Jeg ser frem til at hilse på jer.
Venlig hilsen

Laila Baumann Rolsted Jensen

Grøn driftsplanlægger

Team Vej & Park
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