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Møde i bestyrelsen for Lokalråd Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens 
Torsdag 22. februar 2018 kl. 19.00 
 
Mødedeltagere: 
Claus Balsby  
Kim Toft Andersen  
Anette Kold 
Birgit Sørensen 
Jan Faldt Bentsen 
Jens Erik Andersen  
Lotte Ebdrup  
Chris Nørager 
Tanya Buchreitz Løwenstein  
 
 
Afbud: 
Bente Hornstrup 
Gorm Hollesen  
 
 
 
Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
2 Nyt/input fra interesseområderne  

o - kirken, Jan 
o - fritid, Kim 
o - erhvervslivet, Claus 
o - lejere, Birgit 
o - institutionerne, Chris 
o - skolen, Lotte 
o - grundejerforeninger, Jens Erik og  
o - grundejerforening, Anette 
o - tværgående interesseområder, Tanya og Jimmi 
o - input fra Face Book siden, forslag til projekter, Anette 

 

3 Tværgående områder  
- Trafik, bløde trafikanter - Claus 
- Grønne Kreative områder - Lotte 
- Badebroen - Kim 
- Mødested Unge - Lotte 
 

4 Høringssvar Kolding Kommuneplan - se vedlagte bilag 
 

5 Kommunikation -   
- Præsentation af hjemmeside 
 

6 Økonomi - Chris 
 

7 Eventuelt 
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Referat:  

1 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 Godkendt 

Orientering fra formanden – Jimmi Kristensen overtager Bentes plads. 
 

2 Nyt/input fra interesseområderne  

o - kirken, Jan 
o - fritid, Kim 
o - erhvervslivet, Claus 
o - lejere, Birgit 
o - institutionerne, Chris 
o - skolen, Lotte 
o - grundejerforeninger, Jens Erik og  
o - grundejerforening, Anette 
o - tværgående interesseområder, Tanya og Jimmi 
o - input fra Face Book siden, forslag til projekter, Anette 

 Kirken: 
Næsten færdig med parkeringsplads – venter på at frosten går af jorden så det kan færdiggøres 
Koncert midt marts – Mozart – se kirkebladet 
 
Der er blevet drøftet et læserbrev hvorfra vi som lokalråd kan konstater at lokalrådets virke endnu ikke synes at 
være tydeligt -  Tanya og Jan svarer på læserbrev som privatpersoner. 
 
Erhvervslivet: 
Formand for Teknik og Klima – Jakob Ville vil gerne lidt mere ind i det nye erhverv som byrådspolitiker og kan 
selv vælge om han vil tage en embedsperson med. 
 
Lejere: 
Boligblok Drejens er der etableret bestyrelse 
 
Skolen: 
Anders Svendsen er pr. 1.1.2018 skoleleder på Lyshøjskolen 
 
Grundejerforeninger 
Område ved spejderhus er meget mørkt og der er forespurgt hos kommunen om mere lys. Der er ikke respons 
endnu 
 
Facebook  
Der er pt ikke nye idéer 
Drøftet hvad der skal være linjen for indhold og hvordan vi kan holde liv i siden. 
Kommercielle indslag er ikke ok og slettes. (Herunder køb og salg, herreløse katte eller dagplejepladser) 
Det der kan være relevant: Emner som kan være med til at løfte lokalrådets formålsparagraf. Artikler relevant 
for området, skolenyt, menighedsråd, andet som er almen oplysende for lokalområdet – eller emner som er til 
drøftelse/behandling i lokalrådet herunder indkaldelse af idéer. 
Godkendelse af opslag på facebook bliver aktiveret.  
 
 

3 Tværgående områder  

- Trafik, bløde trafikanter - Claus 
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- Grønne Kreative områder - Lotte 

- Badebroen - Kim 

- Mødested Unge – Lotte 

 Trafik: 
Der opleves meget ofte forvirring om passagen ved overgang fra børnehave strandhuse til stien langs 
skolebakken. Bilister i området synes ikke at være helt. 
 
Lyskrydset ved skolebakken/Nr. Bjertvej – er i budget 2018. Afventer besøg fra Formanden for Teknik og 
Klimaudvalget for nærmere information. 
 
Grønne områder ved skolen: 
Rigtig fint møde på skolen med Flying October blev afholdt xx dato – Tanya, Kim og Anette deltog  
Det er lidt ærgerligt at projektet ikke kommer mere ud over rampen. Der synes ikke at være så stort kendskab i 
området til projektet.  
Vi vil gerne hjælpe Flying October med at komme ud i området – via facebook. 
Anette kontakter Flying October for at få adgang til resultater der kan deles på facebook 
 
Badebroen: 
Bygning til sauna/ opholdsrum er under bearbejdning og drøftelse. Broen er ikke på en godkendt permanent 
placering. Hop i Fjorden foreslår en idé til ny placering af bygningen. En ny placering til bygningen vil altså 
kræve at broen først godkendes permanent og en ny placering kræver måske nye godkendelser fra berørte 
myndigheder. Udgifterne overstiger det forventede og derfor afsøges alternativ til byggeriet. Kim har talt med 
Hansenberg i forhold til at tegne, konstruere og bygge. Det er en mulighed. Er det måske muligt at få fonde 
med – kan kommunen acceptere at der suppleres med fondsmidler? 
 
Mødested for unge: 
Der arbejdes videre med sagen – status meldes ud til lokalråd når der er besluttet noget i skolebestyrelsen 
 
 

4 Høringssvar Kolding Kommuneplan - se vedlagte bilag 

 Kommuneplan: 
Tilbagemelding fra kommunen på høringsbemærkninger til kommuneplanen er drøftet.  
 

5 Kommunikation -  Præsentation af hjemmeside 
 Hjemmesiden er kørende: www.lokalraad-nbsd.dk 

Tag et kig derind! 
 

6 Økonomi – Chris 
 Indestående: 1145,00 kr. 

 
Udgift til hjemmeside år ét: 637,50 kr.  
 
Restbeløb: 537,50 kr. 
 
Drøftet hvordan økonomi opretholdes så hjemmesiden løbende kan holdes kørende. 
 

7 Eventuelt 
 Bydelspulje: 

Kommunen søger primært fysiske projekter som kan realiseres. 
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