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Dagsorden bestyrelsesmøde  
 
Dato 8. januar 2020, kl 19.00 
  
Deltagere 
 
 
Afbud 

Birgit Sørensen, Claus Balsby, Chris F. Nørager, Jan F. Bentsen, Jens Erik 
Andersen, Jimmy Kristensen, Kim Andersen, Vibeke Svenssen, 
 
Lotte Ebdrup, Tanya Buchreitz  

Referent Jimmi Kristensen 
 

Dagsorden 
Emne Indhold Hvem 

1  Dagsorden Godkendelse af dagsorden = Godkendt JFB  
2 Sidste møde Referat fra sidste møde godkendt JFB 
3  Status og input fra 

interesseområder 
a) Kirken 

- Ny præst begyndt pr. 1. sept.  
- Jan fratrådt som menighedsrådsformand 

b) Fritid 
- byggeriet ved badebroen er gået i gang. Projektet bliver 
dyrere end først antaget. 
- mulighed for at få forlænget godkendelse af bådebroen fra 
nuværende 10 år til ”uendelig” (kommunen kan opsige med 3 
års varsel) 

c) Erhvervsliv 
- intet at berette 

d) Lejere 
- nybyggerområdet (Drejensvej) ikke færdigbygget endnu 

e) Skole 
- intet at berette 

f) Grundejere 
- Lokalrådet har modtaget ros fra grundejerforeningen ved 
Strynøvænget 
- Problemer med ambulancekørsel til Terrasseparken. De kører 
til Harevænget i stedet. Opfordring til at kontakte kommunen. 
- Trafik på Lyshøjallé. Hurtig og uhensigtsmæssig kørsel. Der er 
dialog med kommunen herom. 

g) Institutioner 
- Chris er udtrådt af bestyrelsen i Kernehuset 

h) Tværgående interesser 
- intet at berette 

Resp. 
Ansv.  

4 Opsamling på 
projekter/opgaver 

Gennemgang af ”oversigt på projekter/opgaver” ikke 
behandlet under pkt. 3 
 
Opfølgningsliste med kommunen (JFB) 

JK 

5 Økonomi Beholdning pr. 31/12-2019 kr. 188,50 Chris 
6 Hjemmeside vs 

Facebook 
Hjemmesiden har været nede i lang tid. Sandsynligvis hacket. 
Der er modtaget mail fra borger (ikke FB bruger) vedr. problemet 
men FBV bruges mest dynamisk.  
Ideer og input til vedligehold… 
01/2020: 811 medlemmer på NBSD face-book. Skal hjemmesiden 
lukkes? (er blevet hacket og bruges ”ikke”) Vendes med 

Chris 
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kommunen, om hjemmesiden kan ligges ind under kommunens 
domæne – evt. sammen med øvrige lokalråd/landsbyråd? 

7 Badebroen Vibeke rapporterer om støj fra broens gæster (se mail) – 
kommentarer fra møde afholdt. Referat er sendt ud.  
 
01/20: SSP er ind over. Primært støj fra soundboxes. Det gælder 
også andre steder i lokalområdet (f.eks. spejdershelter). Der 
mangler et sted for de unge, hvor de kan opholde sig. 

VS 

8 Stisystemet i 
området. 
Trampestier 
Skolestier etc. 

Videre samarbejde med kommunen om udvikling af dækkende 
stisystem samt vedligehold af trampestier etc.  
 
Hvem tager bolden videre? 
01/20: Der er afholdt møde med repræsentanter fra Strynøvænget, 
om ønsker til udvidelse af stisystemer.  
Jimmi samler sammen på alle ønsker/planer omkring stier, og 
snakker med diverse interessenter (lodsejere, hotel koldingfjord, 
kommunen) 

JFB 

9 Gadelamper med 
solceller 

Udsat fra mødet i august ’19 
 Der er kommet nye moderne lamper (solceller) ved det nye 
boligområde. Kim kunne godt tænke sig om kommunen og de 
forskellige grundejerforeninger gik sammen om et fælles projekt, så 
vi fik alle udskiftet til samme slags? 
01/20: Jan tager punktet op med kommunen 

  KA 

10 Kultur, sundhed og 
dannelsescenter? 

Kan Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens samles om et kraftcenter for 
kulturen, sundheden og dannelsen, hvor fælleskabet styrkes på 
tværs?  
 
Idrætsforeningen NBSIF og Lyshøjskolen er ved at sprænge de 
fysiske rammer. Skolen har arbejdet ihærdigt med Lyshøj-projektet, 
med rigtig gode tanker bag, men økonomien blev en hindring. 
Idrætsforeningen har stor succes med bla. Fitness centeret og 
skolen vokser og vokser i elevtal. På sigt skal der ske noget for 
begge, men hvad?  
Invitation til gå-hjem-møde den 16. januar kl. 17.00 - 19.30 på 
Lyshøjskolen. 

JFB 

11 Generalforsamling/ 
borgermøde 18. 
marts 

Jf. vedtægter skal vi afholde generalforsamling senest i juni. Vi har 
valgt den 18/3.  

1) Organisering af selve generalforsamlingen jfv. vedtægter. 
- behov for ændring i vedtægterne mht. konstituering og 
bestyrelsesmedlemmernes repræsentation. Jan 
udarbejder et udkast til ”forslag til vedtægtsændringer”. 
- der skal 5 på valg (hvem er det?) 

2) Vi har ligeledes talt om, at møde skulle omhandle 
information om ”Kloakseparering” i området. Med 
deltagere fra Blue Kolding og mulige entreprenører med 
stande (Tanya/Chris).  

 

12 Eventuelt 1) ønske om lokal miljøstation (primært til haveaffald). Placering 
evt. ved industriområdet (v/ politistationen) 
- Evt. vinkles som ”miljøpunkt” sammen med solcellebelysning 
- Drøft med kommunen (Jakob Weber) 
2) Mulighed for at søge Real Danmark om midler via 
projekt ”underværker”. Ansøgningsfrist 27. marts. 
- Jimmi snakker med Karin Raaby, Kolding kommune 
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