Randbøldal Borgerforenings generalforsamling , 2. marts 2016
1 Valg af dirigent. IB Jensen blev valgt.
2 Beretning ved formand Jan Brink Nielsen:
Tak for opbakning til årets aktiviteter og indsats i dagligdagen. Tak for det store fremmøde med
over 50 borgere.
Bestyrelsen består jo af både nye og gamle medlemmer og formandsposten er ny for mig. Så vi har
brugt året på at finde vores måde at være bestyrelse på og lave en overordnet plan for Randbøldal
Borgerforening.
Præsentation og tak til bestyrelsesmedlemmerne
Beretningen vil fokusere på, hvad bestyrelsen gerne vil arbejde med og vi håber at få opbakning fra
generalforsamlingen til dette.
Hvad fik vi pålagt på generalforsamlingen 2015:
 Etablerer en hjertestarter. Dette er sket i efteråret med opsætning af en hjertestarter på
Spejderhuset, Hærvejen, uddannelse af 14 førstehjælpere og husstandsomdeling af
informationsfolder. Vi har nu 2 offentlig tilgængelige hjertestartere og 1 privat.
 Stien v/ Lyngdraget er vedligeholdelsesmæssigt overtaget af stigruppen under
Borgerforeningen. Vedligeholdelse vil blive påbegyndt i år.
 Fortov ud for Bindeballevej 20-22 skal vedligeholdes af lodsejeren. Den gamle mundtlige
aftale om bl.a. vintervedligeholdelse med Egtved kommune anerkendes ikke af Vejle
kommune.
Borgerforeningens opgave jf. vedtægternes §1: Foreningens formål er at varetage borgernes og
byens interesser og bestyrelsen lægger op til, at dette sker ved at have følgende 3 indsatsområder,
som vi i 2015 har og også i de kommende år vil arbejde med.
Talerør i forhold til kommunen (Lokalråd)
 Høringssvar vedr. kollektiv trafik i november - STATUS QUO for Rute 143 med 2
morgenafgange og 2 eftermiddagsafgange i hver retning, ingen weekendkørsel. Rute 336
skolebussen er også uændret. Rute 43 kører kun af motortrafikvejen, så der er blevet lidt
færre forbindelser på den gamle landevej med påstigning ved Gødding.
 Vi har fået en pæn eksponering på Vejle kommunes tilflytterportal. Materiale blev
rundsendt. Tak til Liv Thorbjørnsrød og Jakob & Lene Pilt for deres medvirken.
 Høringssvar til strategiplanen for Vejle Å-dal og Vejle Fjord, hvor vi har lagt vægt på at få
Randbøldal på landkortet kulturhistorisk og naturmæssigt
 Kampen mod vindmøller blev vundet ved et samarbejde mellem Vandel og
Randbøldal Borgerforeninger og en række energiske enkeltpersoner. Tak for
den store opbakning til byrådsmødet, som vi er overbevist om var
medvirkende årsag til, at vindmølleplanerne for Vandel Flyveplads blev taget

af bordet
 I 2016 forventer vi at skulle samarbejde med andre lokalråd og foreninger om
at undgå den potentielle nye jyske motorvej gennem Vejle ådalen/vores
område. Samtidig har vi valgt aktivt sammen med Nørup Fællesforening og
Vandel Borgerforening at arbejde sammen med Vejle kommune om at
integrere asylansøgere i lokalområderne.
Sikre Randbøldal og omegn som et levende og bæredygtigt samfund
En forudsætning for at vi kan overleve og have det godt som et lille lokalsamfund er at vi står
sammen og hjælper hinanden. En af måderne at gøre dette på er at bakke op om
borgerforeningen. Vi er meget glade for den stigende opbakning fra byens borgere - vi var i 2015
91 betalende medlemmer og vi har sat os et mål på mere end 100 medlemmer i 2016. Det er
selvfølgelig noget, som vi skal gøre os fortjent til med det arbejde, som vi laver i bestyrelsen. En
lille hvervekampagne bliver måske skudt i gang.
En anden forudsætning for et levende landsbysamfund er, at vi har et dejlig og velfungerende
område med land og by. Derfor har vi og vil vi arbejde med en række aktiviteter, hvoraf skal
nævnes:
 afsluttet byrum med indvielse og bænk, mangler flagstang, som bliver sat op
i foråret
 etableret bed i trekanten ved Rodalvej for midler modtaget af den gamle
vejfest "fond" på Rodalvej. Tak til Knud, Erik og Verner for dette arbejde.
 Vejle kommune har udført opretning af og opsat nye skilte i byen
 vi har fået opdateret hjemmesiden. Tak til Valdgren og Liv for deres store
arbejde med dette. Vi ser hjemmesiden og vores fælles Facebook gruppe
som vigtige måder at kommunikere med byens borgere på. Der har været en
markant fremgang af daglige besøgende fra 25 i. i 2011 til nu 65 dagligt
(gennemsnit).
 Vi støtter op om Naturstyrelsens udflytning til Gøddingskov ved at have et
bestyrelsesmedlem med i den fælles arbejdsgruppe, der er nedsat af Vandel,
Nørup og Firehøje Erhvervsforening. Tak til Helle Jacobsen for at koordinere
og til Anne-Mette for at repræsentere borgerforeningen.
 Sammen med campingpladsen vil vi forsøge at etablere et natur fitness
anlæg i Dalen
En væsentlig del af at have en dejlig by er, at byen og naturen vedligeholdes. Derfor har vi bl.a.
 gennemført et Bysyn med Vejle kommune i efteråret 2015, hvor vi har
drøftet ansvarsfordelingen mellem kommune, lodsejere/grundejerer og
Borgerforeningen. Vi har bl.a. gennemgået brønde, rabatklipning, autoværn
og skilte for at finde en måde at skabe det bedste samspil kommunelodsejer-borgerforening.
 udarbejdet en vedligeholdelsesplan, som udleveres til generalforsamlingens
deltagere. På bagsiden kan man tilmelde sig til at deltage i et af flere grønne

hold, som vi gerne vil etablere. Dette arbejde ledes af Erik Andersen fra
bestyrelsen og vi håber, at mange vil yde en indsats - stor eller lille - for at
løse de forskelligartede vedligeholdelsesopgaver, som er nødvendige for at
området er tiltalende. Frem til vores næste aktivitet "Ren by - lørdag 16.
april" håber vi på tilmelding fra rigtig mange. I forbindelse med "Ren by" vil vi
igangsætte vedligeholdesesopgaverne.
Endelig har vi gennem efteråret arbejdet med at lave en fremadrettet plan for, hvad vi i bestyrelsen
gerne vil med Randbøldal, Ll. Lihme, Bindeballe og Randbøl og vi vil gerne udvikling for byens
borgere mere end at fokusere på tilflyttere, turister eller andet. Derfor har vi formuleret en vision:

Randbøldal - et dejligt sted for byens borgere
- fordi vi sætter pris på en smuk og velholdt by og natur
- fordi vi er stolte over vores historisk baggrund
Fokusområder, som vi gerne vil arbejde med for at opfylde denne vision er: trafikforhold,
forskønnelse/ny etableringer, stier, erhverv og natur. I den kommende tid vil vi prioriterede disse
områder og mere konkret formulere nogle indsatser. Mere om det på bl.a. hjemmesiden.
Styrke det sociale sammenhold og støtte hinanden....
Det sidste emne, som jeg gerne vil berøre fører mig tilbage til min barndom i en mindre landsby i
Vestjylland. Den gang var jeg ikke så bevist om de værdier en sådan landsby havde. Som 9 årig
flyttede jeg derfra og har så siden boet i flere forskellig storbyer. I 2007 flyttede Anette og jeg så til
en ny lille landsby - nemlig Randbøldal. Og i de seneste 9 år er jeg blevet meget bevidst om de
værdier og styrker som et landsbysamfund har og hvor meget det betyder. Vi har så mange styrker
og kompetencer, som vi kan hjælpe hinanden med. Vi kender hinanden og kan hjælpe, der hvor
behov er. Vi skal blot vide at komme ud af busken, støtte op og både give og modtage alle de gode
hensigter. Det skal vi hjælpe hinanden med at passe på.
I Borgerforeningen laver vi jo traditionelt en række aktiviteter for at styrke sammenholdet og de
sociale relationer. Her skal blot nævnes:
 modtagelse af nye tilflyttere med velkomstfolder og voresbog Randbøldal Borgerforeningens 75 års jubilæum. Bogen er netop genoptrykt med et budget på 55
tkr., som vi fik ind stor hjælp fra lokale sponsorer, fonde og kommunen. Tak til alle, der
har givet og Niels Schaiffel-Nielsen for en utrættelig skriveindsats. Det er en bog, som vi
alle kan være stolte over.
 Sammenhold gør stærk - vi har brug for hinanden. Derfor søger vi et tæt samarbejde
mellem de tre lokalråd + Firehøje erhvervsforening, øvrige foreninger og erhvervsliv i
vores lokalområde. Vi har alle brug for hinanden for at kunne synliggøre os i en
storkommune. Støt op om det lokale erhvervsliv og foreningerne. Synliggør jeres egne
foreningerne, klubber og hobbies på vores hjemmeside, så andre måske også får lyst til
at være med. Vi har så meget at byde på. BRUG HINANDEN - vi har mange styrker og kan
meget sammen. Uanset at vi søger samarbejde udover sognet, er det vigtigt at vi holder
fast i vore egen identitet. Der er noget særligt i og omkring dalen.
 Vi har behov for at forny vores telte grundet ny lovgivning om sikkerhed. Det er fremover

behæftet med store omkostninger at få godkende opstilling af store offentlige telte og vi
skal have undersøgt om vi skal investere i nye telte eller leje fremover.
 Vi har gennemført de sædvanlige faste sociale arrangementer i 2015:
 5 fællesspisninger med gns. 70 deltagere
 Brandslukning/førstehjælp med 20 deltagere
 Ren by og arbejdslørdag med ca. 35 deltagere
 Valdemars Marked og byfest med godt 100 deltagere
 Skt. Hans aften med ca. 130 deltagere
 Svampetur med ca. 30 deltagere
 Juletræshygge med ca. 80 deltagere
 I 2016 vil vi fortsætte med disse aktiviteter og har særligt en ny aktivitet med, som vi
glæder os rigtig meget til. Revymindeaften i oktober, hvor tidligere deltagere i de gamle
Randbøldal revyer vil genoplive den tid. Hvem ved, om revyen kan genoptages!
Afslutningsvis endnu engang tak for opbakningen til Borgerforeningens arbejde. Tak til Ejgil og
Danuta for altid velvilligt at stille faciliteter mv. til rådighed og for deres gode service. Vi håber, at
se rigtig mange af jer til aktiviteter og samvær i 2016.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskab.
Regnskabet blev fremlagt af næstformand Flemming Pallesen i kassererens fravær. Både regnskab
og budget blev godkendt uden bemærkninger, og kontingentet blev uændret fastsat til 150
kr/husstand og 75 kr for enlige og pensionister.
Valg af betyrelse.
Tre medlemmer var på valg, AnneMette Amlund Olesen, der blev genvalgt, og Lillian Pedersen og
Hanne Grethe Kirk, der ikke modtog genvalg. I stedet valgtes Karl Tolstrup og Tanja Thorbjørnsrød.
Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Erik Andersen blev genvalgt. Verner Quist modtog ikke
genvalg og blev erstattet af Mads Mikkel Rasmussen.
Foreningen har to revisorer, Ib Jensen, der ikke var på valg, og Kaj Jørgensen, der ikke modtog
genvalg. I stedet valgtes Per Tranekær.
Ny revisorsuppleant blev Anja Ørskov.
NB: Niels Scheiffel gjorde opmærksom på, at ordet revisor i vedtægterne bør erstattes af
”bilagskontrollant”, da der er et juridisk ansvar forbundet med at være revisor.
Indkomne forslag.
1 Liv Thorbjørnsrød foreslog at købe det gamle mejeri, sætte det i stand og bruge det som
medborgerhus.
2 Knud Damgaard foreslog at købe salen og byrummet af kroen.

Disse to forslag blev diskuteret mere eller mindre under et, eftersom målet med dem var det
samme, nemlig at have et sted, som var byens, hvor man kunne mødes.
Mejeriet er i virkelig dårlig stand, og det vil kræve en meget stor indsats af frivillig arbejdskraft at få
det til at fungere. Liv efterlyste en arbejdsgruppe, der ville arbejde med sagen, og to personer
meldte sig.
Niels Scheiffel oplyste så, at Vejle museum er meget lidt interesseret i Randbøldalmuseet.
Stueetagen er optaget af vævestue, papirværksted og salgsafdeling, der drives af frivillige, men på
førstesalen er en 8 år gammel udstilling, som Vejle museum ikke har nogen intentioner om at3.
forny. Han foreslog derfor, at førstesalen kunne ryddes og overgå til byen som medborgerhus.
Museumsgrunden er i sin tid betalt af svømmebadsfonden.
Der var meget positiv respons på dette forslag, der ville være meget lettere at realisere end at
skulle sætte et hus i stand.
Borgerforeningens bestyrelse arbejder videre med sagen.
3 Knud Damgaard foreslog at Randbøldalbogen, der gives til nytilflyttere, skal gives med en klausul
om, at den tilhører huset. Efter nogen diskussion, hvor det blev understreget, at korttidslejere,
f.eks. de polske slagteriarbejdere, der ikke har nogen interesse i byen, ikke får bogen, og hvor det
blev pointeret, at det ville være umuligt at håndhæve, blev forslaget trukket tilbage.
Eventuelt.
Dorte Grøn fortalte om en nystartet forening: Skovejerforeningen Vejle Ådal – Vejle Fjord. Formålet
er at have en stemme mht ideerne om Naturpark/Nationalpark Vejle Ådal. En af forskellene på de
to begreber er, at en naturpark styres af en offentligt udpeget bestyrelse, mens der sidder
lodsejere med i nationalparkens bestyrelse.
I Marshalls fabrik står to gamle højttalere, der tilhører borgerforeningen. Dorte fik tilladelse til at
smide dem ud.
Bænken på markedspladsen trænger til fornyelse. Der er træ til overs fra byrumsbænken, der kan
bruges.
Liv Thorbjørnsrød gjorde opmærksom på eksistensen af flextrafik. Der er et startgebyr på 35 incl.
de første 7 km, derudover 5 kr/km. Man kan dog ikke regne med at komme med, lige når man har
brug for det, og det er usikkert at bruge, hvis man f.eks skal nå et tog. Reglerne for flextrafik lægges
ind på hjemmesiden, så man selv kan studere dem.
Og så en opfordring: Lad være med at smide skrald og saml hundelort op!
Marian ville gerne have et fortov op langs Rodalvej, samt en mere velholdt rabat, især ved
busstoppestedet ovenfor bakken. Erik har en god kontakt til kommunen og tilbød at mødes med
hende for at få ønskerne præciseret og formidle dem videre.
Afslutning.
Jan opfordrede alle til at udfylde det uddelte skema, hvor man kan melde sig til at være med i
grønne arbejdshold.
Han fortalte desuden, at vi har fået lov til at bruge plænen ved det hvide palæ til
Valdemarksmarked og Skt Hans.

