
Tid:     7. maj 2015 - 16:30 – 17:30
Sted:     Herslev Bygade 14

Laila Baumann Rolsted Jensen - Grøn driftsplanlægger
René Olesen - Trafik- og renovationschef
Mikkel Sørensen  - Herslev Sogns Borgerforening
Søren Hansen - Herslev Sogns Borgerforening
Torsten Lund - Herslev Sogns Borgerforening

Deltagere:

Det næste møde afholdes om cirka 6 måneder. Tidspunktet  aftales per email
Næste møde

Regnskab for landsbypuljemidler1.
Oprettelse af rødtjørne2.
Plantning af kastanjetræer3.
Opslagstavle og bænk4.
Vejprojekt5.
Knudsens gård6.

Dagsorden

Der har været uklarhed om, hvor mange penge fra Landsbypuljen, der er øremærket til 
Herslev.
Laila har undersøgt status og har skaffet posteringslister for 2012, 2013 og 2014.

Der afsat 200.000 kr. + moms per år til alle landsbyområderne tilsammen
Deraf er  der afsat 40.000 kr. per år til Herslev

Fra tidligere år er der cirka 139.000 kr. tilbage
Herslev har derfor mulighed for at investere 179.000 kr.

I 2014 blev midlerne brugt på en cykelsti til Bredstrup
Politikerne kan foretage en prioritering

Fremadrettet vil politikerne mødes med borgerforeningerne hvert år

Større projekter sendes ind før sommerferien
Der er derudover en pulje til større projekter

Ad 1: Regnskab for Landsbypulje (tidligere helhedsplanmidler)

Der skal oprettes 3 rødtjørne
Der er derudover 2 rødtjørne, der er gået ud. 
Borgerforeningen sender en meddelelse til Laila, når udbedringen bestilles 
Der skal trækkes ledningsoplysinger, før der bankes pæle i, for at undgå at ramme vandrør og 
elledninger

Ad2: Oprettelse af rødtjørne

2015-05-07 - Møde med Fredericia kommune
7. maj 2015
16:30

   2014 side 1    



elledninger

Foretages til efteråret
Borgerforeningen meddeler til Laila, når de er klar til at bestille de nye træer

Ad 3: Plantning af kastanjetræer ved busstoppested

Borgerforeningen har besluttet af opstille en opslagstavle  over for forsamlingshuset. Dette 
har Fredericia kommune allerede give tilladelse til.  Hvis det er praktisk muligt, kan der 
opsættes en træblomsterkumme under opslagstavlen.

Kirken skal spørges om tilladelse, da det er deres grund.
Endvidere opstilles en bænk foran forsamlingshuset.

Det samlede budget for bænk og opslagstavle er cirka 20.000 kr.

Ad 4: Opslagstavle og bænk

Borgerforeningen arbejder stadigvæk med muligheden for at etablere en lageplads mellem 
Gårdvænget og Ryttervænget. Der er dog nogle åbne punkter, der skal afklares:
Det er ikke afklaret, om naboerne er interesseret i en legeplads. Der har f.eks. været indgivet 
klager over udsigten til at riseskolen kunne have heste gående på arealet.

1.

Der er ikke gode parkeringsforhold ved arealet.2.
De leverandører, borgerforeningen har bedt om en budgetpris, har ikke udvist stor interesse.3.
Der er andre projekter som f.eks. omlægning af Kirkevejen eller nedrigning af Knudsens gård, 4.

Ad 5: Legeplads
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Der er andre projekter som f.eks. omlægning af Kirkevejen eller nedrigning af Knudsens gård, 
hvor de samme midler eventuelt kan bidrage.

4.

Menighedsrådet har fået Rambøll til at lave et oplæg til et vejprojekt, hvor Herslev Kirkevej  
parallelforskydes imod syd, således at der bliver parkeringspladser på samme side af vejen 
som Kirken og forsamlingshuset.
Prisen er estimeret til 3,65 mio. kr. plus moms. 
Dette projekt kunne meldes ind til prioriteringen af større anlægsprojekter før sommerferien.
René undersøger, om skitsen kan skaffes digitalt eller skannes ind.

Ad 5: Vejprojekt

I Bredstrup Pjedsted bevilligede kommunen penge til at nedrive et faldefærdigt hus.
René og Laila vil undersøge, om der er muligheder for en løsning for Knudsens gård.
Det ville være en fordel, hvis der kunne mønstres noget lokal velvilje i form af arbejdskraft 
eller lignende.

Ad 6 Knudsens gård
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