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17/2 - 2015 - 19:30
Herslev Kirkevej 42 B

Referat
Ad 1 Status for opslagstavle og blomsterkummer
Kommunen kan ikke give tilladelse til blomsterkummerne på de valgte placeringer pga. risiko for 
påkørsel (se Bilag 1)
Vi beslutter, ikke at gå videre med blomsterkasserne.
Vi vil i stedet gå videre med buskrose bag ved opslagstavlen
Opslagstavlen kan opsættes, men der skal lægges fliser, så man kan gå rundt om den .

Tavlen skal opbygges i lærk
Søren får et tilbud fra Buus

Kate får et tilbud fra Christian Hindbo på 4 m^2 fliser samt de rødtjørn, der skal rettes op.
Anders laver en liste over de rødtjørn, der skal rettes op.

Anders laver en målfast tegning til kommunen
Torsten sender tilbuddet til  Laila Baumann Rolsted Jensen og får tilladelse til at bruge 
helhedsplanmidler
Anders sender skitsen til Sanne Kolding Johansen for at få tilladelse til opsættelsen
Derefter bestilles arbejdet

Ad 2 Status for samarbejdet med kommunen
Kursiv skrift kommer fra mail Bilag 2

Knudsens gård: 
Jeg  har nu talt med Irene Jensen, planlægger i afdelingen for By og Erhverv og hun siger, at det er 
ejeren af Knudsens gård, der skal ansøge om byfornyelsesstøtte/nedrivningen.

Beboerforeningen kan derfor ikke søge.
Torsten tager fat i Marianne Bitch fra Bredstrup Pjedsted

Asfalt på Herslev Bygade og Herslevvej: 
Jeg har følgende fra Lasse Nørgaard som er vores vejingeniør.

Vedr. asfalt. Vi opfordre til at skader (slaghuller etc.) indmeldes via kommunens 
selvbetjeningsløsning http://www.fredericia.dk/Borger/Trafik-veje-parker/Sider/Huller-i-vej-og-
sti.aspx Skader på vejnettet der er funktionsudbudt overdraget til entreprenøren og lappes inden for 
kort tid.

Vedr. rabatter. Der er ikke planer om at sideudvide Herslevvej. Rabatterne repareres derfor fortsat 
med kalkgrus.
  
Helhedsplanmidler: 

Mht. fremtidige helhedsplanmidler, så vil blive besluttet til januar af hvordan det skal foregå. Vi vil 
lave en indstilling til politikerne som de så vil forholde sig til i januar.
I har stadig 139.000 kr. tilbage af jeres helhedsplanmidler. Jeg kan umiddelbart godt se at nogle af 
pengene var sat af til andre projekter, men de er tilsyneladende ikke ført ud i livet. 

Samtidig kan jeg også se fra diverse referater at vedligeholdelse af rødtjørnen langs Herslevvej også 
indgår i helhedsplanmidlerne.... Der er ikke afsat penge af i kommunens budget til vedligeholdelse af 
rødtjørnene.... 

De helhedsplanmidler der ikke bliver brugt i år bliver overført til 2015.

Legeplads/samlingssted mellem Ryttervej og Gårdvænget:

Det er Ejendomscenteret der administrerer arealet og dermed skal høres om det er muligt at "låne" 
arealet og  hvilke vilkår de evt stiller.

Kontaktpersonen ved Ejendomscenteret som I skal kontakte er dorte.andersen@fredericia.dk 
  
Kantpæle langs Herslevvej:

Det er blevet besluttet, at der hvor der mangler kantpæle, vil der så snart som muligt blive genopsat 
nogle på strækningen på Herslevvej, mellem kirken og motorvejsviadukten.

2015-01-06 - Referat af bestyrelsesmøde i Herslev Borgerforening
6. januar 2015
19:15
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nogle på strækningen på Herslevvej, mellem kirken og motorvejsviadukten.

Kastanjetræer :
Jeg har pt ikke økonomi til at gøre noget ved kastanjetræerne og ej heller at plante nye. Jeg kan 
fælde de dårlige i det nye budgetår og så må vi se hvordan økonomien ser ud efteråret 2015.

Det samme gælder støttepælene ved rødtjørnene.

Ad 3 Legeplads/samlingssted mellem Ryttervænget og gårdvænget
Første antagelse er, at der skal inddrages et areal på cirka 40 m x 40 m

Forrest skal der være et areal med bænke med fliser under
Bagved skal der være legeredskaber

Vi lægger en skitse ud på Facebook-siden, hvor folk kan komme med forslag.
Redskaberne kan evt. købes brugt fra f.eks. en nedlagt institution.
Vi kommer til at bede om frivillig arbejdskraft blandt beboerne.
Vi skal have lavet et groft budget inden generalforsamlingen i marts
Mulige leverandører:
Lars Laj
Nørvo sportsnet
Netop til leg hvidesande
Indu

Ad 4 Borgerbladet
Eva: Interview med lokale beboer
Kate: Interview af lokal beboer
Kate: Indlæg fra Gunhild
Torsten: Tilbageblik fra gamle numre
Anders: Interview med nytilflytter
Kate eller menighedsrådet: Fakta om kirken
Torsten: Legeplads
Søren: Historie fra Herslev gård
Der kunne komme input fra børnene
Politiske strømninger
Forening af landsbyer i Danmark
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Ad 5 Arrangementer
Affaldsindsamling

Reklame på Facebook
Reklame for generalforsamlingen

Grillfest

Telte
Kate: FDF - aktiviteter

Fugleskydning/sommerarrangement - August

Bilag 1: Mail fra Fredericia kommune angående blomsterkummer
From: sanne.johansen@fredericia.dk
To: brandstrup@hotmail.com
CC: laila.jensen@fredericia.dk; rene.olesen@fredericia.dk
Subject: SV: Infotavle og blomsterkummer i Herslev
Date: Mon, 22 Dec 2014 09:10:47 +0000

Hej Anders

Hermed svar på Jeres anmodning, om opsætning af blomsterkummer og infotavle, til Laila Jensen og René Olesen den 12. november
2014.

Vej & Park påtænker ikke at give tilladelse til opstilling af brøndringe (blomsterkummer). Brøndringe er faste genstande, som kan være 
være farlige ved påkørsel. Vi er positivt indstillet overfor en anden løsning, hvor der evt. laves bede på de ønskede placeri nger.

Infotavlen påtænker vi, at give tilladelse til. Den kan opstilles mellem parkeringspladsen og cykelstien, 30 cm fra cykelstik ant eller i 
forlængelse af skillerabatten der er mellem parkeringspladsen og cykelstien. Se blå streg på nedenstående kort:

  

Der skal befæstes rundt om infotavlen pga. gener ved klipning af græs og pga. tilgængeligheden til infotavlen. Ligeledes skal der 
befæstes fra parkeringspladsen hen til infotavlen. Beboerforeningen vil få vedligeholdelsespligten på både infotavle og befæs telse. 
Hvis infotavlen stadig ønskes opsat og der ønskes anden foranstaltning end blomsterkummerne, bedes i indsende en skitse med 
placering og info om materialevalg på befæstelse, samt tegning over hvordan opbygningen af befæstelsen påtænkes.

Ansøgning om rådighedstilladelse på offentlig vej reguleres i Lov om offentlige veje § 102:

§ 102. Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til

1)     varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, ski lte, 
hegn eller lignende

Vej & Park vil gerne høre Jeres bemærkninger til sagen. I kan sende eventuelle bemærkninger til undertegnede. Vej & Park afve nter 
jeres besvarelse inden der foretages yderligere i sagen.

Venlig hilsen

Sanne Kolding Johansen

Landinspektør

Team Vej & Park

Direkte nummer: 72107676

Mobil: 22780379

E-mail: sanne.johansen@fredericia.dk

Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

|

Fra: Anders og Marlene Brandstrup [mailto:brandstrup@hotmail.com]

Sendt: 12. november 2014 17:56

Til: Laila Baumann Rolsted Jensen; René Olesen

Emne: Infotavle og blomsterkummer i Herslev

Hej

Jeg har vedhæftet en plan over hvor vi ønsker at opsætte blomsterkummer samt en infotavle.

Med Venlig Hilsen

Anders Brandstrup

Herslev Borgerforening

Indsat fra <http://mail.lund.org/?_task=mail&_action=preview&_uid=5916&_mbox=INBOX&_framed=1&_search=
189d6b1f671ee89d93773140a9349d2e&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0 > 

Bilag 2 mail fra Fredericia kommune som opfølgning på møde 6. november 2014
http://herslevborger.dk/wp/wp-content/uploads/2014/04/2014-11-06-M%C3%B8de-med-
Fredericia-Kommune.pdf
SV: SV: Referat af møde med Fredericia kommune 6/11-2014

[]

Afsender Laila Baumann Rolsted Jensen Dato 2014-11-17 14:23

Hej Torsten,

Jeg har nu, sammen med den økonomi-medarbejder der hele tiden har været inde over 
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Jeg har nu, sammen med den økonomi-medarbejder der hele tiden har været inde over 
helhedsplanmidlerne, kigget på historikken af jeres økonomi.

I har stadig 139.000 kr tilbage af jeres helhedsplanmidler. Jeg kan umiddelbart godt se at nogle af 
pengene var sat af til andre projekter, men de er tilsyneladende ikke ført ud i livet.
Samtidig kan jeg også se fra diverse referater at vedligeholdelse af rødtjørnen langs Herslevvej også 
indgår i helhedsplanmidlerne.... Der er ikke afsat penge af i kommunens budget til vedligeholdelse af 
rødtjørnene....
De helhedsplanmidler der ikke bliver brugt i år bliver overført til 2015.

Venlig hilsen

Laila Baumann Rolsted Jensen

Grøn driftsplanlægger

Team Vej & Park

Direkte nummer:

Mobil: 20855044

E-mail: laila.jensen@fredericia.dk

Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

|
Fra: Torsten Lund [mailto:torsten@lund.org]
Sendt: 12. november 2014 20:17
Til: Laila Baumann Rolsted Jensen
Cc: clemmentin@profix.dk
Emne: Re: SV: Referat af møde med Fredericia kommune 6/11-2014

Hej Laila

Tak for hurtigt svar.

Det har vakt stor glæde i vores FAcebook-forum, at vi får nye kantpæle op.

Mht. nedrivningspuljen, var formålet at hjælpe ejerne lidt på vej til at søge de rigtige puljer. 
Jeg prøver at tage fat i Irene.

Mht. helhedsplanmidlerne, har jeg lidt svært ved at se, hvor mange penge, der helt konkret er 
tilbage. Jeg fandt mine noter frem fra sidste generalforsamling i marts:

Helhedsplanudvalget Ole Davidsen
Penge fra kommunen 150.000 kr
233.00 kr. På kontoen
Købt en traktor
80.000 for busholdeplads
30.000 til forsamlingshuset til forskønnelse
93.000 kr. Tilbage
20.000 kr. Disponeret til busholdeplads

65.000 kr. Tilbage
Vedligehold af rødtjørn (betales af kommunen)
Kommer i gang igen fra næste år
Bestyrelsen skal vedtage, om udvalget fortsætter
Ole og Søren udgør udvalget

Svarer det til jeres oplysninger?
Kan vi overføre de penge, vi ikke når at bruge i år, til næste år?
Vi påregner at bruge pengene på en legeplads, men det kan ikke nås i år.

Mvh. Torsten

Hej Torsten,

Selv tak

Jeg har følgende:

Knudsens gård:
Jeg har nu talt med Irene Jensen, planlægger i afdelingen for By og Erhverv og hun 
siger, at det er ejeren af Knudsens gård, der skal ansøge om 
byfornyelsesstøtte/nedrivningen.
Beboerforeningen kan derfor ikke søge.

Opslagstavler og blomsterkasser:
Sanne Kolding Johansen, har ikke modtaget nogen ansøgning om opsætning af 
ovenstående.

Asfalt på Herslev Bygade og Herslevvej:
Jeg har følgende fra Lasse Nørgaard som er vores vejingeniør.

Den 11/11/2014 kl. 13.31 skrev Laila Baumann Rolsted Jensen <laila.jensen@fredericia.dk>:
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Jeg har følgende fra Lasse Nørgaard som er vores vejingeniør.

Vedr. asfalt. Vi opfordre til at skader (slaghuller etc.) indmeldes via kommunens 
selvbetjeningsløsning http://www.fredericia.dk/Borger/Trafik-veje-
parker/Sider/Huller-i-vej-og-sti.aspx Skader på vejnettet der er funktionsudbudt 
overdraget til entreprenøren og lappes inden for kort tid.

Vedr. rabatter. Der er ikke planer om at sideudvide Herslevvej. Rabatterne repareres 
derfor fortsat med kalkgrus.

Helhedsplanmidler:
Regneark vedhæftet.
Mht fremtidige helhedsplanmidler, så vil blive besluttet til januar af hvordan det skal 
foregå. Vi vil lave en indstilling til politikerne som de så vil forholde sig til i januar.

Legeplads/samlingssted mellem Ryttervej og Gårdvænget:
Det er Ejendomscenteret der administrerer arealet og dermed skal høres om det er 
muligt at "låne" arealet og hvilke vilkår de evt stiller.
Kontaktpersonen ved Ejendomscenteret som I skal kontakte 
er dorte.andersen@fredericia.dk

Kantpæle langs Herslevvej:
Det er blevet besluttet, at der hvor der mangler kantpæle, vil der så snart som muligt 
blive genopsat nogle på strækningen på Herslevvej, mellem kirken og 
motorvejsviadukten.

Kastanjetræer :
Jeg har pt ikke økonomi til at gøre noget ved kastanjetræerne og ej heller at plante 
nye. Jeg kan fælde de dårlige i det nye budgetår og så må vi se hvordan økonomien ser 
ud efteråret 2015.
Det samme gælder støttepælene ved rødtjørnene.

Jeg tror faktisk, at jeg har svaret på det hele indtil videre. Hvis der er yderligere 
spørgsmål eller kommentarer til det jeg har skrevet, er I velkommen til at kontakte mig 
igen.

Venlig hilsen

Laila Baumann Rolsted Jensen

Grøn driftsplanlægger

Team Vej & Park

Direkte nummer:

Mobil: 20855044

E-mail: laila.jensen@fredericia.dk

Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

| <image001.gif>
Fra: Torsten Lund [mailto:torsten@lund.org]
Sendt: 9. november 2014 21:42
Til: Laila Baumann Rolsted Jensen

Cc: René Olesen; Anders Brandstrup; Eva Lorey; Kate Christensen; Søren Hansen; Torsten 
Lund; thomas@herslevborger.dk

Emne: Referat af møde med Fredericia kommune 6/11-2014

Hej Laila

Tak for et godt møde.

Her er et referat:

http://herslevborger.dk/wp/wp-content/uploads/2014/04/2014-11-06-M%C3%

B8de-med-Fredericia-Kommune.pdf

Mvh. Torsten

<Herslev Beboerforening.xls>

Indsat fra <http://mail.lund.org/?_task=mail&_action=preview&_uid=5602&_mbox=INBOX&_framed=1&_search=
1c5c62164c6ad47a44d0878900e10f01&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0 > 
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