
Referat fra udviklingsmøde d. 22.2.2016 kl. 19.00 

1. Velkomst – præsentation af deltagerne 

Erna bød velkommen og vi havde en ”bordet rundt” så alle havde en ide om hvem hinanden var; 

Leo Kloster, (fodbold) interesse i arealer ved hallen/skolen (vil gerne hjælpe med arbejdskraft) 

Jørgen Mikkelsen (lokalrådet) interesse i at gøre noget for turisme, og udvikle hele området 

Hanne Nørtoft (lokalrådet) kan se muligheder i at udvikle hele vores lokalområde, til glæde for 

såvel turisme som tilflyttere og os der bor her i forvejen – som ringe i vandet giver mening 

Søren Pedersen (Kollemorten Borgerforening) – har i forvejen med udlejning af hytter ved 

Hærvejscentret at gøre – det skal udvikles 

Rene Jespersgaard – bosat i Kollemorten, hjælper gerne, tænker også på branding (brochurer mv.) 

vil gerne arbejde mere med at undersøge mulighederne for puljer mv. (se hjemmesiden 

www.somringeivandet.wordpress.com – her er diverse links) 

Mikael Gadeberg – tilflytter på Grødevej – interesse i yderligere udvikling af området, kan måske 

bidrage med noget som nytilflytter 

Jørgen Jensen (club 99) – med som repræsentant for den ældre del af lokalbefolkningen 

Birgit Madsen (hallen) interesse i udvikling omkring hallen og binde området sammen 

Torben Spejlborg (skolen) – interesse i udvikling omkring skole/hal – men også hele området, som 

skal bindes sammen 

Thomas Olesen (skolen) – interesse i udvikling omkring skole/hal – har allerede gang i flere ting på 

skolen, som kan ”bindes sammen” med det der sættes i gang nu (er pedel på skolen) 

Mikael Petersen (fodbold) – primært interesse omkring udvikling ved hallen/skolen, har specifikt 

ønske om overdækket område med borde/bænke på området 

Erik Thomsen – (Kollemorten auto) er med for at vise interesse og opbakning, har været med i 

Hærvejscentret i mange år – giver gerne et nap med igennem forløbet 

Jacob Lauritsen (lokalrådet) – sammenhold og udvikling skal styrkes, så vi er et lokalområde, og 

ikke to – er selv tilflytter for 6 år siden. 

Erna Storgaard (lokalrådet) – har været med i nogle år, sammenhold og udvikling er vigtig for 

turisme, tilflytning og lokale borgere. 

 

Der var på forhånd meldt afbud fra Vonge borgerforening, som havde møde denne aften. 

 

Torben Spejlborg fortalte kort om at han efter mødet d. 27.1. havde været i kontakt med lokale 

borgere, der gerne ville have noget arbejde i gang med at etablere rækkehuse med fælleshus, for 

ældre borgere på den gamle møllegrund i Vonge 

Lokalrådet har kontakt med Hornsyld Købmandsgaard, som ejer grunden, der arbejdes videre med 

afholdelse af et møde med Vejle kommune, også omkring øvrige byggegrunde i vores område. 

Der er sendt brev til kommunen, og der følges op. 

 

2. Vi har i dette forløb fokus på Hærvejscentret og området ved hallen/skolen/multibanen – så vi tog 

en fælles brainstorm på hvad der kan gøres ved de 2 områder. Der er stor enighed om, at der skal 

være fællesskab omkring projekterne, selvom der er 2 grupper der arbejder med konkrete forslag 

efterfølgende. 

Vi kom ind på følgende: 

Status ved Hærvejscentret lige nu er: Der er 6 hytter til udlejning, med ca. 600 overnatninger pr. år. 

Der ringes ofte til ”hytteansvarlige” fra ved middagstid på overnatningsdagen, så der er noget 

arbejde i blot at udlevere nøgler. Det er Kollemorten borgerforening der har ansvar for dette nu. 

http://www.somringeivandet.wordpress.com/


Hytternes stand er ikke god, de trænger til renovering, og 2 er specielt dårlige, og bør nok udskiftes 

helt. 

Der er gode toilet, bade og køkkenfaciliteter. 

 

Muligheder: 

Etablere flere overnatningsmuligheder – gerne hytter, måske ikke traditionelle, men nogen der 

”giver omtale” 

Give mulighed for autocampere på pladsen bag hytterne – der er allerede el, og måske vand, der 

skal etableres vej. 

Etablere bålhytte/grillhytte – måske en stor en af slagsen, men mulighed for overnatning 

Etablere hytte til de unge mennesker nederst på arealet – det kræver dog at de unge tager ejerskab 

og ikke udøver hærværk (det er der jo aldrig nogen garanti for) 

Cykleudlejning – (bed and bike – med mulighed for reparation af cykler mv.) 

Lave info-tavler, måske app som ”viser vej” i vores område 

Skabe fællesskab omkring udlejning – borgerforeningerne kan gå sammen 

Fokus på hvad turisterne ”mangler” – der er kontakt med Visit Vejle og turistchefen – som vi kan 

holde et møde med. 

Mulighed for fri internet på pladserne 

 

Status ved Skole/hal/idrætsanlæg er, at det ikke virker så indbydende, som vi synes det bør, der er 

en multibane og bag denne en del træer (ikke alle lige pæne). På skolen er skolesøen på vej væk, så 

det giver ekstra muligheder for området, der er desuden en volley-bane på sportspladsen, som 

aldrig bruges – der er plads i multibanens bredde hele vejen ned til skoven (det vides ikke konkret 

hvor langt der er) 

 

Muligheder: 

Etablere grill/bål hytte – et ønske fra såvel skole som ønif – kan den laves i fællesskab vil det være 

rigtig godt. 

Etablere udendørs fitness, eller andre naturaktiviteter, som er ”oppe i tiden” så området bliver 

mere attraktivt at opholde sig i. 

Skabe sammenhæng til andre områder i Vonge – evt. via stisystem via Åsbækvænget – 

Kastanievænget 

Ringe i vandet – så der efterhånden laves flere aktiviteter i ”skoven” for enden af boldbanerne – 

evt. sti mod Kollemorten (ved ikke om det er muligt) – men skabe sammenhæng til 

Grødevej/Pindborgvej, hvor der er et areal, som vist er ejet af Vejle kommune – her kunne 

etableres hundeskov på noget af arealet – samt mulighed for udfoldelse i naturen. 

Fokus på at få aktiveret den lokale befolkning i lokalområdet – i naturen 

 

3. Arbejdede i 2 grupper (Hærvejscenter, Jacob, Jørgen, Mikael G, Rene, Erik Hanne) (Skole/hal, 

Mikael P, Torben, Thomas, Leo, Birgit, Erna), som nu mere konkret beskriver projekterne (evt. lidt 

tegninger) – der findes priser mv.  

Møde afholdes igen for repræsentanter fra de 2 grupper d. 14.3.2016 kl. 19.00 i hallens cafeteria, 

herefter gives der fælles information til repræsentantskabsmødet i lokalrådet d. 16.3. på Vonge 

kro. 

 

(håber det meste er kommet med i referat) 


