
Lokalrådet for Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens 
 
Referat af møde den 22. november 2018 
Afholdt i Nr. Bjert kirkes Menighedshus 

 
Deltagere: 
Birgit Sørensen 
Jimmi Kristensen 
Jan Faldt Bentsen 
Chris Nørager 
Lotte Ebdrup 
Vibeke Svenssen 
Zarina Marquartsen (sekretær) 

 
Afbud fra: J 
Jens Erik Andersen  
Tanja Buchreitz Løwenstein  
Jensen Claus Balsby 
Kim Andersen 

 
 
 

Godkendelse af dagsorden - Jan  
Godkendt 

 
Gennemgang af referat fra sidste møde - Jan   
Godkendt 

 
Nyt/input fra interesseområder 

Kirken (Jan) –  

Intet at meddele 

Fritid (Jan på vegne af Kim)  

Intet at meddele 

Erhvervslivet (Claus)  

Intet meddelt 

Lejere (Birgit)  -  
LejerBo Kolding – AlfaBo 

Institutionerne (Chris) 

Gæstehus: Aflevering af børn, ej nok børn til et decideret gæstehus i området. Der er muligheder i 
området hos de eksisterende dagplejer. 

Faldende børnetal i området, men ikke nok til at lukke afdelinger i institutioner. 

Skolen (Lotte) Information 
UngKolding - 15-20 elever kommer hver mandag og onsdag i Festsalen på Lyshøjskolen, primært 8. 
klasse. Tilbud til alle i Kolding Kommunen. Info: via UngKolding, Facebooksiden og Mund-til-Mund –  

Lokalrådet kan hjælpe til, via Lokalrådets Facebookside. 

Lyshøjprojektet - Flying October hjælper til med deres arbejdskraft, der skal samles ca. 20 mill., ind i 
alt via sponsorater. Claus kan du tænkte tanker om sponsorater/erhvervslivet….? 

        Grundejere i og uden foreninger (Vibeke)  



Terrasseparkens grundejerforening meddeler at trafikken generelt er øget, og der køres med høj fart. 
Dette medfører stigende trafikstøj.  samt høj fart. Trafikreducerende foranstaltninger er et ønske. 

Tværgående interesseområder ( Jimmi) 

 Intet at meddele 

 

Evaluering af Borgermøde vedr. badebro v/Lyshøj Alle 
Generelt godt møde med fin tilslutning ca. 150. Mødet afviklet godt af ordstyrer. Stemning fra alle partner var 
god. Kun salg i kaffe/kager og vand. 
SSP - Politiet: De kom tilsyneladende ikke med reelt fakta vedr. anmeldelser. 
Badebroen er ikke det decideret problem, dog er der kommet mere trafik til område, grundet badebroen og 
Hotel Kolding Fjord. Der skal arbejdes for begrænsning af unødig støj. 
- Ide: Evt et samarbejde med Natteravne og øjet samarbejde med SSP. 
-  

4b - drøftelse af lokalplan vedr. badebro 
Lokalplanen gennemgået og kommenteret. Generelt støtter Lokalrådet forslaget, idet vi ser det som en godt 
bidrag til områdets aktiviteter, men samtidig viderebringer kommentarer vedr. kontrol med  af støj og 
trafikafvikling. Endvidere ,at der evt. skulle tænkes ind skure til grej for jolleejere. Jan indsendes høringssvar. 

 
Orientering om møde vedr. klimaudvikling Fjordvej (Jan for Jens Erik) 

Roklubben og Tanya, Jens Erik og Jan har haft møde. 
Beboer lider under vandstigningerne ved efterårs- og vinterstorme. Denne problemstilling er stigende. 
Kloaksystemet kan ikke klare vandpresset. Se tidligere omsendte rapport fra Cowi. 
Grønne arealer bag klubhuset/vejen foreslås inddraget i en evt. totalløsning.  
Forslag: Evt. plante birketræer, da de suger vandforhold. 
Arbejdsgruppe bestående af beboer og medlemmer fra Roklubben samt Jens Erik og Jan har aftalt 
møde med Kolding Kommune den14. januar 2019.  

 
Omfartsvejen - referat af møde med borgmesteren og formand for Trafik & Klima udvalg - Jan  

Møde afholdt med Borgmester Jørn Pedersen, Formand for trafik og Klima Jacob Vilde, Jan, Kim, Niels Erik og  
Kommunen beklagede at Lokalrådet ikke var inddraget i inddraget resultaterne af analysen.  
Omfartsvejen er dog stadig i spil. Det er imidlertid en meget stor investering.  

 
Kolding Kommunes stisystem - Eltang Vig – Jan 

Planer om trampestier, der forbinder området (jf. ”drømme”kort). ved Eltang vig og Drejens. 
At Lokalrådet får en markant rolle til etablering af disse ruter. Vi har fået en invitation af Kolding Kommune 
Lokalrådets repræsentanter: Jimmy og Lotte tager projektet videre med Jakob Leonhard Kolding Kommune 
Åbningen af stierne i foråret kunne være vores næste arrangement. 

 
Borgerforslag sti til Lyshøj Nord 

Udsat til Kim selv kan forelægge forslaget.  
 
FaceBook - input fra Face Book siden, forslag til projekter - valg af “FB tovholder” – Jan 

Ingen nye forslag – dog gode kommentarer til allerede igangsatte projekter.  
490 medlemmer, stigende under mødet til 507.  

 
Økonomi, status - Chris 

Kontantbeholding: kr. 678,50,- 
Hjemmesiden pr. år: kr. 420,- hosting + kr. 50,- domænegebyr 

 
Mødeplan 2019 
Møder for Lokalrådet 2019 - kl. 19:00 (4. møder årligt) – indtil videre i Menighedshuset. 

20. februar 
24. april 
21. august 
20. november 

 



Eventuelt  

Ændring af områdets navn til Lyshøj Distrikt (Zarina) – ikke vedtaget. 

Koalk-separering (Chris) 
Berører alle grundejere i lokalområdet. ”Blå Plan” ligger på Kolding Kommunes hjemmeside 
Vi skal medvirke til en afklaring om problemstillingerne for den enkelte grundejer. Et fælles borgermøde 
hvor der er mulighed for at arbejde i mindre interessegrupper. Blue Kolding kontaktes for afklaring af 
Problematikker 
Lokalrådets repræsentanter: Chris, Vibeke og Jens Erik 

 
-/- 


