
Årsberetning 2019 i Randbøldal Borgerforening- formandens beretning. 

I 2019 fortsatte vi rækken af år med mange velbesøgte arrangementer og hvor vi fik færdiggjort arbejdet 

med nye byskilte. Sidst men ikke mindst fik vi lys i lindetræet ved kroen. 

  

Antallet af familier/medlemmer har haft en stigning fra 100 til 110 fra 2018 og til 2019. Dejligt med en 

fremgang, men vi kunne være flere. Det er ikke lysten til at deltage i vore arrangementer der mangler, så 

for nogle er det måske en forglemmelse. Vi vil gøre lidt til, at det bliver lettere at huske fremover. 

Fællesspisning er en god lejlighed til at få nye bekendte i Randbøldal og omegn og det har rigtig mange 

benyttet sig af i 2019. Vi havde i alt 6 aftener fordelt med tre om foråret og tre om efteråret dels på kroen 

og dels på campingpladsen, hvor vi var mellem 40 og 80 gæster. På to af aftenerne var der fællessang med 

meget forskellige danske sange og lystige viser, hvor Leif Boutrup spillede til. Det giver en rigtig god 

stemning og det er noget, vi har i sinde at forsætte med i det kommende år.  

3. april havde vi det sædvanlige "Ren by" med omkring 40 fremmødte til at tage en tørn. Dejligt at se både 

voksne og børn deltage i arbejdet. Vi fik ikke kun renset for skrald i grøfterne, men vi fik også sat de nye 

byporte som var forberedt fra sidste år op ved indfaldsvejene til Randbøldal og Randbøl. Vi siger endnu 

engang tak til Eva Lillegaard Hansen for det fine skiltedesign og logo. Derudover vil vi gerne takke Anne 

Mette for det store arbejde med at skaffe en dygtig og billig skiltemager. Borgerforeningen har fået meget 

ros fra borgerne for initiativet med de nye "by porte"/ skilte og flag og det er vi og den tidligere bestyrelse 

selvfølgelig meget glade for. De gamle Kong Ran skilte kom på aftægt hos interesserede borgere og nogen 

sagde - "De dukker da helt sikkert op i en revy på et tidspunkt"- og det kan jeg kun sige, vi glæder vi os til. 

Efter arbejdet med skrald og skilte bød Borgerforeningen og Randbøldal Camping på lidt grillmad og en øl 

og sodavand, hvilket som sædvanligt fik gang i snakken.   

I april måned arrangerede Borgerforeningen også et pilefletkursus. Vi fandt igennem Jelling Pileflette Laug 

en erfaren instruktør. 13 interesserede "pileflettere", hvilket var det maksimale antal, havde en hyggelig og 

interessant dag med godt samvær og pileflet. Deltagerne fandt ud af, at det krævede gode finger og 

armkræfter og at det ikke var så let endda, men at det kunne læres. Efterfølgende fik vi flere 

tilkendegivelser af, at det havde været en god oplevelse og at vi gerne måtte lave sådan noget en anden 

gang.   

Vi var meget nervøse inden årets store arrangement Valdemarsmarkedet. Vejrudsigten var mildest talt 

dårlig for d. 15/6 med regn hele dagen lige til om aftenen. Men vejrguderne var med os. Efter en enkelt 

kraftig byge først på dagen inden kræmmerne stillede op og vi åbnede dagen skinnede solen og vi fik dejligt 

vejr resten af dagen. Det kunne ikke vejrmæssigt have været bedre. Markedet var godt besøgt og vi fik 

hurtigt udsolgt i tombola , med gevinster fra de lokale handlende og virksomheder. Ud over hoppeborg, 

bue skydning og rebslagning, var der i år arrangeret et løb for børnene ligesom der var musik i teltet om 

eftermiddagen. Ligeledes var der hestevognskørsel rundt i byen. De ny ejere af det hvide palæ, som nu 

kaldes Dalekilde - Daniel og Louise Nakskov gav en rundvisning og fortalte om deres foreløbige ideer med 

bygningerne og stedet. Om aftenen var der grill og fest i teltet med musik ved Leif.  Det var et god dag og 

aften med mange gæster, der sammenlagt gav et overskud på ca. 15.500 kr.  

Vi har nedbragt arbejdsbyrden ved markedet og vi syntes det gik så godt, så bestyrelsen har mod på at 



fortsætte med det endnu et år. Vi håber på mange gæster udefra og mange kræmmere. Så I må meget 

gerne sprede budskabet allerede nu. 

Sct. Hans aften bragte godt og dejligt solskinsvejr med sig. Mange -ca. 200, valgte at tilbringe aftenen 

udenfor ved vort bål i Randbøldal. Hanne Boutrup holdt en fin og morsom båltale over emnet Vaner og der 

var godt salg af sodavand, øl og pølser. En fantastisk aften for alle. Det eneste lille minus var at bålet  

brændte lidt for lystigt. Det blæste lidt og nogle gnister (papir) havnede forkerte steder og lavede huller 

bl.a. i det nye telt og desværre også i enkelte jakker. Hullerne er repareret ved frivilliges hjælp.   

Den 15/9 havde vi en velbesøgt svampetur med ca. -20 deltagere og med Peer Høgsberg og Hanne Grethe 

Kirk, der øste af deres store viden om svampe og spiseligt fra naturen. Turen afsluttedes på 

Campingpladsen med at nogle af de indsamlede svampe blev brugt til en velsmagende ret. 

d. 30/10 var der arrangeret en særlig rundvisning på Lego for Borgerforeningens medlemmer, som Aksel 

Krabbe stod for og som Anne Mette Amlund Olesen bistod med. Det var en meget spændende aften hvor 

flere fik genset barndommens legolegetøj og blev indviet i noget af det nyeste inden for Lego.  

Årets Jule arrangement var d 23/11 havde god deltagelse med ialt 140 på dagen og der var som sædvanlig 

kakao, gløgg og æbleskiver i salen, hvor også det store juletræ var rykket ind. Der var juleklip for børn og 

voksne og en bod med salg af juledekorationer. Julemanden blev hentet i karet og skønt der var nogen 

usikkerhed blandt børnene, om han nu også kunne komme igennem skorstenen, så kom han dog frem til 

kroen sagde "Hoo-Hoo", delte godteposer ud til børnene og modtog ønskesedler. Flere børn fik deres 

ønsker opfyldt. Kl. 15.30 blev lyset i lindetræet tændt. Det var et stort øjeblik efter meget arbejde og 

forberedelse der rækker ind i 2018. Overskud fra Valdemarsmarkedet er gået hertil og vi takker i høj grad 

Gert Gydesen for ideen og Randbøldal Camping, Randbøldal Badefond, Randbøldal VVS, Urskov Udlejning, 

Hakon Jøker Trachsel Fiskeri, S.J Have og graveservice og Kaltoft el for deres bidrag. Projektet havde ikke 

været muligt uden deres støtte. Det var planlagt at belysningen i træet af hensyn til naturen skulle ophøre 

Hellig trekongers aften i lighed med anden julebelysning, men der var stemning for at fortsætte med lyset 

frem til denne generalforsamling, dog med indskrænkning af tiden til om aftenen, af hensyn til naturen. 

Pærerne bruger i øvrigt ikke meget strøm da det er LED pærer. Vi hører og glæder os over, at mange har 

nydt lyset og følt sig opløftet af det i den mørke regnfulde tid.  

Udover arrangementerne i årsprogram 2020 har Borgerforeningen ved Leif Boutrup planer om en hygge-

cykelmotionsklub. Den forventes at starte i april måned. Så arbejdes der ved Thomas Hansen med planer 

om et aktivitets inspirerende sted for børnefamilier, som vi gerne vil have nogle yngre forældre med børn 

involveret i. Vi indleder også i år sammen med Vandel Lokalråd et arbejde med en mulig cykel- gangsti til og 

fra Vandel, for om muligt at forbedre forholdene for de bløde trafikanter når man f.eks. skal til og fra skole 

eller sport i Vandel.  

d. 27 Februar arrangerer vi på opfordring af borgere i Randbøl et møde med kommunen, hvor de kan få en 

dialog med kommunen om nogle hastighedsbegrænsende vej bump, der er anbragt uhensigtsmæssigt. Vi 

forventer der kan findes en løsning herpå.  

Vi føler i Borgerforeningen, at vi har et rigtig godt samarbejde med kommunen. I efteråret havde vi i 

bestyrelsen et meget inspirerende minikursus om lokalt arbejde ved en DGI konsulent finansieret af 

Kommunen.   



Her i foråret har vi bedt om et bysyn med kommunens tekniske forvaltning, her vil vi bl.a. kunne drøfte 

udfordringer vedr. oversigtsforhold, at vi gerne udvalgte steder vil have. reduceret slåning af nogle af 

grøftekanterne af hensyn til biodiversiteten og andre steder intensiveret slåning og afskæring af grene af 

hensyn til oversigts forholdene. Desuden kunne vi tænke os at drøfte muligheden for hastighedsdæmpende 

foranstaltninger nogle steder. Noget vi vil vende tilbage til og holde et møde med jer om, hvis kommunen 

åbner for det. Vi har ikke fået en dato på dette bysyn endnu, men informer os snarest, hvis I har noget I 

ønsker, vi skal tage op med kommunens folk.  

24. juni i år er bestyrelsen sammen med lokalrådene i Vandel og Nørup indbudt til et møde med politikerne 

i ULN - Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati i Vejle. Også her hører vi gerne om sager vi skal tage 

op med politikerne.  

Vedrørende oprensningen af dammen har jeg netop i går fået besked om at kommunen vil lave en 

prøveoprensning som skal foregå over 2-3 uger i maj-juni måned. De får brug for at disponere over P-

pladsen i denne periode. Petang banen og bordebænkesættene på plænen skulle ikke være berørt. Vi vil 

give besked så snart vi kender det nøjagtige tidspunkt.  

Vedrørende Hærvejsmotorvejen, som stadig "rumler", er der kommet besked om borgerhøringer med 

vejdirektoratets folk og vi opfordrer stærkt til at borgerne deltager i dialogen herom, idet en motorvej vil 

kunne få stor væsentligst negativ betydning for os og vores omgivelser næsten uanset hvilken linjeføring 

der vælges.  

Sluttelig vil jeg sige tak til de frivillige for al deres hjælp når vi kalder, til de lokale virksomheder for al deres 

støtte. Sidst men ikke mindst vil jeg takke bestyrelsen for en kæmpe arbejdsindsats og godt samarbejde. En 

særlig tak til Per Bolding der trækker sig, efter at have været en meget aktiv suppleant i flere år.   

I øvrigt vil vi gerne opfordre jer til at komme med  idéer/forslag, som bestyrelsen kan arbejde videre på. 

Nogle vil nok være lette at realisere og andre kan være mere udfordrende.   

Randbøldal d. 18/2-2020. 

Karl Tolstrup  

Formand   


