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Møde i bestyrelsen for Lokalråd Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens 
Torsdag 9. maj 2018 kl. 19.00 
 
Mødedeltagere: 
Kim Toft Andersen  
Anette Kold 
Birgit Sørensen 
Jens Erik Andersen  
Lotte Ebdrup  
Chris Nørager 
Tanya Buchreitz Løwenstein  
 
Jacob Ville – fm. Teknisk udvalg 
Anders Svendsen – skoleleder Lyshøjskolen 
 
 
Afbud: 
Claus Balsby  
Jan Faldt Bentsen 
 
 
 
 

1. Jacob Ville - fm teknisk udvalg. Gennemgang og drøftelse af kommunens planer for området, herunder trafik-
afvikling, udbygning osv.   

Cykelsti ikke garanti – der søgt 5 projekter men fået til 2 – 60 % finansieres af kommunen – udleveret bilag som må 
kopieres/deles 

Anders spørgsmål ved hvorfor man efterspørger cykelsti ved Lyshøj Alle – i dag bliver de ledt uden om 
og helt adskilt fra biler og det fungerer godt. Vi ser ikke umiddelbart et behov her. 

Der er større ønske om at der arbejdes med overgangene og evt. en indsnævring  

Ønske om fodgængerfelt fra bager til skole (ved den eksisterende forsnævring)  

Jacob henviser også til ’Giv et prej’ – app til at gøre opmærksom på hvor der er nogle ting man som borger ønsker at 
der tages hånd om – der indgivet 6500 ’giv et prej’ om året   

– der gøres opmærksom på at der så også ønskes svar. Alternativt hvis man ikke synes der bliver reageret – tag et 
billede og send mail til direkte Jacob/ Tanya 

Gode idéer til formanden  

• Forslag om at udvalgte grusstier omdannes til astfaltstier af hensyn til cykel-børn – eks fra Lyshøj alle til Lyshøj 
Nord 

• Svingpil eller anden løsning i morgentimer – fra Skolebakken og venstresving mod aflevering af børn – det 
sander til op af Skolebakken 

• ”Kiss and ride” på hjørnet ved Strandhus Børnehaves indkørsel hvor børn kan sættes af og gå via sikker skolevej 
til de små årgange på Lyshøjskolen. 
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• Omfartsvej – der behandles en sag – forventeligt på juni-mødet ang. omfartsvej/ vejføring i forhold til mulig ny 
bebyggelse i Nr. Bjert – mod øst (området vil høre til Eltang skole så de vil skulle den vej) 

• Hvordan spiller kommunen sammen med diverse lokalråd – Jacobs svar - Lokaldemokratiudvalget – der er 
nedsat – Jan og Kim har deltaget i et arbejdsmøde omkring input til hvordan man kan samarbejde med 
lokaludvalg 

• Cykelsti og fodgængerforhold langs Skolebakken er fortsat meget vigtigt for området. Lokalrådet vil sende det 
opmærksomhedspunkt ind til kommune og udvalgsformand.  

• Fokus på at være inddragelsesled i lokalrådet – erfaringer blandt borgere i nærområdet har været at krydset 
ved Nr. Bjert vej kom lidt over natten.... 

• Andre trafikale emner for den øvrige by: 
– Flaskehals ved Jens Holms Vej 
– Parkering i bymidten 

 

2. Drøftelse af Lyshøj-projektet - Anders Svendsen 

Forslag til at sende input til budgetdrøftelser – med prioriterede ønsker til hvad der skal ske – evt. via partigrupper eller 
fagudvalg. 

Nyt Lokaldemokratiudvalg – har en pulje penge man kan søge 

 

3. Badebroen – ’huset’  

Dialog med kommunen hen over vinterperioden – kommune accepterer at man vil søge om opførelse ved broområdet i 
stedet for ved beplantning ved parkeringsområde 

Nye budget er 2,5 mio – der er sat 800.000 af fra kommunen  

Kommunen hjælper med at udforme diverse ansøgninger og foreningen har også selv noget at putte i.  

Starten af juni kommer der et borgermøde for de lokale naboer – og så kører hele processen igen i forhold til 
kystdirektorat mv. 

Hvis alt går vel kan projektet påbegyndes i slut november  

Spørgsmål til om der skal ny høringsperiode til for at gøre broen permanent? 

Havsvømmebane er indviet mellem badebroen og Kolding Fjords Bådebro  

Ønske om sti der forbinder drejenshalvøen – Destination Lillebælt – Hop i Fjorden bidrager 

4. Kloakering - Gorm  

Spørgsmål til separatkloakering – der er ikke konkrete planer fra Blue Kolding – der henvises til spildevandsplan – ’Blå 
plan’ fra Kolding Kommune som forventeligt kommer i juni måned.  

Samt ønske om at forlænge udløbet i fjorden.  
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Ungdomsklub – (Lotte og Anders 

I bagerste ende af festsalen – indrettes ungdomsklub – med nedgang omme fra kunstgræsbanen. De unge har indrettet 
sammen med innovationsklassen fra IBC og har fået ca. 100.000 kr. til at indrette lokalet 

7-9 klasse og i princip til man bliver 18 år.  

Startes her før sommer for at de 9. klasses elever der har været med og ellers officielle indvielse efter sommer. 

Formålet er fællesskab – ikke faglige input. Det er uden alkohol og røg 

Ungdomsklubbens ansatte har opsynet. 

5. Arealet mellem skole og butikscenter Anette  

Forslag til at genoplive arealet mellem skole og butikscenter – Anette giver en tilbagemelding 

Andet forslag om at købe www.lyshøj.dk som domæne og på den måde også spille sammen med det koncept som 
skolen har gang i.  

6. andet 

Anette stopper i lokalrådet – job hos Kolding Kommune 

Efterlyse – den der træder ud og der skal findes en erstatning – Anette melder en ind  

Ingen input fra FaceBook suden. 

 

Referat genskabt på basis af Anettes noter. 

Næste møde er 6. september. 

 

 


