
Lokalrådsmøde Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens 
 

Dato: 06.09.2018 
Deltagere: 
Tanja Buchreitz Løwenstein Jensen 
Jens Erik Andersen 
Birgit Sørensen 
Jimmi Kristensen (sekretær) 
Kim Andersen (næstformand) 
Claus Balsby 
Jan Faldt Bentsen (formand) 
Chris Nørager (kasserer) 
Lotte Ebdrup 
 
Afbud fra: 
Gorm Hollesen 
 
 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden – Jan 

 
Godkendt 

 
2. Gennemgang af referat fra sidste møde - Kim 
 
Mødet med Jacob Ville var et fint møde, men der var ikke så meget nyt.  
Selvom vi på forhånd havde bedt om responsum på kommunes konkrete planer, skal politikere og andre gæster 
hjælpes til at være mere konkrete, for at gøre udbyttet mere skarpt. Evt. fremsendes spørgsmål på forhånd. 
Evt. have repræsentant fra forvaltning (teknik og miljø) med?  
 
Cykelstipulje – tildelt til bedre trafikforhold/cykelsti på Lyshøjallé ved skolen/bageren. Efter lokalrådets og skolens 
vurdering er det ikke der den største udfordring ligger. Større behov for cykelsti på Skolebakken på det sidste 
stykke mod krydset ved Nr. Bjert vej. 
 
Kloakeringsprojekt, blev besvaret umiddelbart efter. 
 
Lyshøjprojektet ved Anders Svendsen kører meget fint. Se idefolder på hjemmesiden/FB. 
 
Ungdomsklub i Lyshøjskolen er startet op efter sommerferien. Skal bredes ud til alle. Lotte skriver lidt på FB. 
 
Hjemmesiden – lokalrådets hjemmeside er svær at finde, hvis man ikke lige taster www.lokalraad-NBSD.dk 
Hjemmesiden bruges til upload af dokumenter og andre statiske ting. Facebook er mere dynamisk og er det 
foretrukne medie. 
 
3. Nyt/input fra interesseområder 

1.  Kirken (Jan) 
• Projekt omkring parkeringsplads færdigt 
• Niveaufri adgang 
• Ny præst (Kathrine Papsøe Andersen) 
• Ny kirkesanger 

2. Fritid (Kim) 
• i.a.b. fra NBSIF 
• Broprojektet – Projekt badefaciliteter udskudt. Afventer høring om permanent godkendelse. 

Planlægger borgermøde forud for høringsperiode. 
3. Erhvervslivet (Claus) 

• i.a.b. 
4. Lejere (Birgit) 

• i.a.b. 



5. Institutionerne (Chris) 
• i.a.b. 
• spørgsmål til Lokalrådet: udfordring med lokal dagpleje ved sygdom. Børn henvises til gæstehus 

ved Dyrehaveskolen. Er det ikke muligt at få sit barn passet lokalt i stedet? Chris arbejder videre 
med spørgsmålet og melder tilbage. 

6. Skolen (Lotte) 
• Visionskataloget er færdigt. Se FB/hjemmesiden 
• Ungdomsklubben er startet op. Åben mandag og onsdag 18.30-21.30 Behov for større kendskab til 

klubben i lokalområdet 
7. Grundejerforeninger (Jens Erik og Gorm) 

• De forskellige grundejerforeninger orienteres omkring lokalrådet og deres muligheder for at bruge 
lokalrådet som talerør. 

8. Grundejere uden forening -? 
• Pt. Ingen repræsentant i lokalrådet. Området varetages af repræsentanterne for 

grundejerforeninger. Skal kommunikeres ud via FB. 
9. Tværgående interesseområder (Tanya og Jimmi) 

• Klimaforandringer, specifikt området omkring roklubben. Spørgsmål fra borger. Lokalrådet går ind i 
sagen. Kommunen har møde herom 10. oktober omkring projektet. Lokalrådet foreslår et møde 3. 
oktober med spørger og Roklubben med fokus på, hvordan kan vi lokalt kan påvirke planerne. 
Tanja arrangerer. 

4. Økonomi, status - Chris 
• Egenkapital = 144 kr. 

 
5. Omfartsvejen - Kolding kommunes beslutning på baggrund af beslutning. Stillingtagen og drøftelse af evt. 
afledte handlinger fra vores side - Jan 

• Kommunen begrunder annullering af projektet med, at der jf. undersøgelse ikke er påvist øget trafik 
gennem Nr. Bjert. 

• Lokalrådet har umiddelbart svært ved at forstå, med det øgede antal indbyggere ikke er øget trafik. 
Der etableres et udvalg af Jens Erik, Kim og Jan, der sætter sig ind i rapporten og arbejder videre 
med projektet og inviterer interessenter til et dialogmøde. 

 

6. FaceBook - input fra Face Book siden, forslag til projekter - valg af “FB tovholder” - Jan 

• Vi har drøftet retningslinjer for, hvilke opslag vi vil acceptere på siden. Der var enighed om 
følgende: Siden skal dynamisk understøtte lokalrådets formål. Det vil sige at alle medlemmer skal 
kunne bruge den til at informere om ”nyt i lokalområdet” som er af fælles interesse, forsvundne ting 
og dyr, men uden at den misbruges som reklamesøjle.   

• Forslag fra FaceBook siden:  
1. kan busslusen ved Farøvej åbnes? Jf. svar fra trafikudvalget kan det ikke lade sig gøre, da 

man ikke ønsker øget trafik forbi Lyhøjskolen. 
2. Mulighed for gangsti langs fjorden ind til byen? Vi snakker med kommunen omkring 

”destination Lillebælt”.  
3. Ønsker om flere skraldespande til hundelorte på stisystemerne. Ønsket bæres videre til 

kommunen. 
 

7. Eventuelt 

• Vi arbejder med at lave et Borgermøde med konkret emne. Mulige temaer i spil:  
1. Badebroen 
2. Klimaforandringer ved Roklubben 
3. Omfartsvejen + cykelsti v/ skolebakken (Trafik) 

 

Næste møde: torsdag 22. november kl. 19.00 v/ Menighedshuset 


