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Referat 
 
Møde Lokalråd  Dato 20.02.19 
     
Deltagere Jan F. Bentsen, Chris F. Nørager, Kim Andersen, 

Birgit Sørensen, Jimmy Kristensen, Claus Balsby, 
Vibeke Svenssen, Lotte Ebdrup 

 Tidspkt. kl. 19-21 

Afbud Jens Erik Andersen, Tanya Buchreitz  Referent LE 
     

 

 
Dagsorden 

 
Referat 

Ansvar/ 
deadline 

1 Godkendelse af 
referat 

OK  

2 Gennemgang OK – ingen yderligere kommentarer 
 

 

3 Nyt/input fra 
interesseområder 

Kirken: Intet Nyt (IN) 
Fritid: IN 
Erhvervsliv: – der bygges 9 rækkehuse på Texaco-
grunden på skolebakken 
Lejere: – når bestyrelse er etableret ifm nybygning på 
Drejensvej kontakter de Birgit 
Institutioner: IN 
Skolen: status på fundraising er kr. 17.500,- og svar 
afventes fra 2-3 ansøgninger til fonde. 
Grundejerforeninger: IN 
Tværgående interesseområder: IN 

 

4 Lokalplan vedr. 
Badebro 

Vedtaget uden hensyntagen til Lokalråds og ”Hop i 
fjordens” kommentarer om yderligere bebyggelse  

 

5 Orientering om 
møde vedr. 
Klimaudvikling 
Fjordvej 

Positivt møde med Martin Sejersgård. Meget fokus på 
sommerhusområde syd for Kolding, men vores områder 
bliver næste fase 2019/20 med bygning af diverse volde, 
uden behov for yderligere godkendelser.  
Forskønnelse af området skubbes til senere. 

 

6 Orientering 
Omfartsvejen, Nr 
Bjert nord 

Det næste års tid bliver en VVM-undersøgelse 
gennemført og efterfølgende iværksættes 
implementering.  
Omfartsvej er en forudsætning for, at friplejecenter samt 
Oldekollecenter bliver bygget. Jorden er solgt og aftale er 
indgået med bygherre. 
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Dagsorden Referat Ansvar/ 
deadline 

7 Kolding 
Kommune 
stisystem – 
Eltang Vig 

Indkaldt til formøde med kommune den 7. marts, hvor 
deres planer med stisystemerne i lokalområdet 
gennemgås (se vedhæftet bilag).  
Langsigtet plan om at kunne gå fra Rådhus til Houens 
Odde. 
Vi vil deltage i klip-snor arrangement, såfremt vi får 
indflydelse på udformningen. 
Finnemans projekt er løbet ind i udfordringer pga. 
Ældrecenter-projekt, hvor trafik fra området skal føres ned 
til omfartsvej – via tilslutningsvej. 

 

8 Borgerforslag Stisystem til Lyshøj Nord fra området på sydsiden af 
Lyshøj Allé: 
Forslag: at der asfalteres og skabes belysning på stien 
ved svinget ved Forst Allé og ind til Lyshøj Nord. 
Idéen tages op med Jakob Weber, når stisystemerne ved 
Drejens diskuteres den 7. marts. 
 
Kort over skel tilvejebringes inden møde 

  
 
 
 
Jan/Lotte/
Jimmy 
 

Birgit 

9 Facebook Ingen forslag er kommet ind.  

10 Bydelspuljen Ansøgningsfrist 18/3 
Kr. 425.000 i pulje 
Lyshøjskolen er blevet opfordret til at søge, og forventer 
at sende ansøgning til lokalråd i uge 10, hvorefter det 
afklares, hvem der står som primær ansøger. 

 

11 Trafiksænkning https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6
466572525089497088/ 
 
Idé om at blive testområde videreformidles til kommune 
med henvisning til brug v/Øresundsbroen – dog med 
sænkning af plade isf. hævning v/for høj fart. 

 
 
 
Kim/Jan 

12 Økonomi Status uændret  

13 Evt. Anlæg/System til at hive kvælstof ud af vand fra 
markdræn og åsystem til efterfølgende brug på marker er 
under udvikling. – kr. 25.000 er brugt på at eftervise idé. 
Estimeret finansieringsbehov efterfølgende Kr: 3-400.000. 

Kim/ 
Claus 

 


