
  
 
Mødereferat 

 Side 1 af 5 

 
 

 
 

 

  

 

  
 

 
  

 
  

 

Mødenavn 
Generalforsamling for 
Randbøldal borgerforening (BF) 
 
 

Dato 
 02-03-2018 
 
bilag 
årsregnskabet 

Mødedato 
27-02-2018 

Mødeleder 
Flemming 

Sted 
Randbøldal camping 

Kl. 
19.30 

Referent 
Anne-Mette 

 

Dagsorden 
1.0 Valg af dirigent 
2.0 Bestyrelsens beretning v. formanden 
3.0 Regnskab og budget ved kassereren 
4.0 Fastlæggelse af kontingent 
5.0 Etablering af medborgerhus i Randbøldal 
6.0 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7.0 Valg af suppleanter 
8.0 valg af revisor 
9.0 forslag til vedtægter 
10. indkomne forslag 
11. Evt. 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigent: Aage Andersen 

Deltagere 
Et stort antal medlemmer af Randbøldal 
Borgerforening  

 
 

 

 

Referat / Beslutninger ansvar Termin 

1.0  
Valg af dirigent. 
Aage Andersen blev valgt. 
 
2.0 
Formandens beretning generalforsamling 2018 
 
Så er der gået et år og det er tid til den årlige beretning. 
Jeg vil starte med de mere faste arrangement. 
Der har været afholdt 6 fællesspisninger med et rigtig godt fremmøde og det er mit 
indtryk, at der er blevet snakket godt på tværs af bordene. 
 
Vi har været på et virksomhedsbesøg – denne gang ved Blue Hors i Bindeballe – her gav 
Cristian en professionel fremvisning af virksomheden. 
 
Valdemars marked blev afviklet i godt vejr – og jeg tror dette års marked er det koncept 
som passe godt til Randbøldals formået – ikke for stort og ikke for småt – den 
økonomiske del vil jeg overlade til Liv. 
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Sk. Hans blev afviklet som vanligt, hvor Per Høgsberg var årets taler. 
 
Spiseligt og nyttigt i naturen, ved Hanne Grethe og Peer Høgsberg i september, blev igen 
en succes med god tilslutning. 
 
Den gode smag i oktober var en god aften med god mad og præsentation af de vine der 
blev drukket til maden. 
Og så var der rigtig god underholdning. 
 
Juletræshygge ved salen blev igen en succes, med masser af aktivitet inde i salen – hvor 
alt var booket. 
Julemand ankom pr. hestevogn medbringende godteposer og juletræet blev tændt. 
 
Ren by og arbejdsdag 1. april – stort fremmøde. 
Nye velkomstskilte 
Vi vil gerne have udskiftet velkomst skiltene ved ind- og udkørsel i Randbøldal – den 
gamle viking – med et lidt tidssvarende. 
Der blev udskrevet en konkurrence, som blev vundet at Eva Lillegård Hansen. 
Hun vil gerne arbejde lidt mere med billedet – det drejer sig om små ændringer af billedet. 
Derefter bliver de så fremstillet og opsat. 
 
Stier i Randbøldal 
Vejle Kommune har stor fokus på stier – også i Randbøldal. 
Der er derfor lavet nye folder, både til nettet og der bliver opsat en opdateret infotavle ved 
Museet. 
Endvidere har vi fået 20 nye egetræs stolper med farvede piktogrammer, som skal 
opsættes. 
Sti Grupperne skal opdateres – forstået på den måde, at nogen påtager sig at holde 
opsyn med en enkelt eller flere stier. 
Den grønne sti er sløjfer – det var den der gik rundt om palæet, 
Det er således 4 stier tilbage – rød, sort, gul og blå. 
Gennemkørsel ad Skærhølvej 
Beboerne ved Skærhølvej vil meget gerne af med især den tunge trafik på Skærhølvej, 
så derfor blev der indsendt til Teknik & Miljø en anmodning om at få op “gennemkørsel 
forbudt – ærindekørsel tilladt” skilte. 
Teknik & Miljø har afslået anmodningen med følgende begrundelse: 
 
Bebyggelsen langs Skærhølvej er begrænset, mens den langs Bindeballevej er tættere 
bebygget. 
Samtidig er der langs Bindeballevej en række sidevejstilslutninger. 
Teknik & Miljø vurdere, at et gennemkørselsforbud på Skærhølvej vil flytte trafikken til en 
vej med bymæssig bebyggelse og flere vejtilslutninger. 
Af trafiksikkerhedsmæssige årsager kan det ansøgte ikke anbefales og anmodningen er 
derfor afslået. 
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Vi har ligeledes anmodet om opsætning af trafikspejl ved T-krydset Skærhølvej og 
Daldovervej. 
Denne anmodning er også afslået med følgende begrundelse: 
 
Oversigten ved t- krydset Skærhølvej og Daldovervej er ikke den allerbedste, det 
medgiver 
vi gerne, men det er begrænset hvad vi kan gøre ved det. 
  
Opsætning af trafikspejl skal godkendes af kommunen efter indhentet samtykke fra 
politiet. 
Både politiet og kommunen er meget restriktive med at give tilladelse til opsætning af 
trafikspejle. 
Det skyldes først og fremmest, at spejlet er krum og trafikanter ses derfor som værende 
længere 
væk end de faktisk er, hvilket øger risikoen for uheld. Vi kan derfor ikke godkende 
opsætning 
af et spejl som ansøgt. 
  
Oversigten i t – krydset hæmmes lidt af en høj hæk, der dog er placeret 2,00 meter fra 
køre- 
banen, hvilket skulle give trafikanten mulighed for at orientere sig tilstrækkeligt ind videre 
fremkørsel. 
Særligt de høje traktorer skulle ikke kunne give problemer med at orientere sig i krydset. 
  
Der er ikke tinglyst oversigtsarealer i krydset. Vi har altså ret begrænsede muligheder for 
at 
skabe bedre oversigt i krydset, men må henvise til færdselslovens regler om at tilpasse 
sin 
kørsel efter de lokale forhold. 
  
Trafiktællingen fra marts 2017, viser en årsdøgntrafik på 80 motorkøretøjer, hvilket er et 
meget 
lavt antal. Andelen af tung trafik ligger på 1% af de talte køretøjer. Med disse tal in mente 
er der ikke noget egentlig grundlag for at gribe ind, men må som skrevet, henvise til 
færdselslovens 
regler om hensynsfuld og tilpasset kørsel efter de lokale forhold. 
  
Endvidere vil Vejle kommune opsætte vejvisningstavler over for Randbøldal Kro, der viser 
til Vejle og til Billund – der går lidt tid inden der er på plads. 
Reparation af broen/dæmningen 
Den har det ikke alt for godt og Vejle Kommune har projekteret en reparation. 
 
Orientering om fund af malakitgrønt i “turbine søerne” (eller “malakit søerne”) 
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I september udsendte Vejle Kommune en orientering, hvor der blev oplyst om at 
bundmaterialet ikke må forstyrres – da der herved kan ske en forurening af 
dambrugsfiskene. 
Vandværket er desuden testet negative for stofferne – så vi kan roligt drikke vandet fra 
vandværket. 
Vejle Kommune samarbejder med Miljøstyrelsen og andre relevante partnere på at finde 
en løsning på problemet. 
 
Det Hvide Palæ 
der er ikke sket noget nyt i 2017 vedrørende dette. 
Kommentar fra en tilhører, -der har fornyligt været arkitekt gennemgang af bygningen.  
Salen 
Ved sidste generalforsamling blev der fremlagt et projekt vedrørende køb af salen og 
efterfølgende sætte den i stand – projektet ligger der stadig i skrivebordsskuffen - hvis 
nogen har lyst! 
 
Grønne hold skal også opdateres – er de tidligere personer med endnu? 
En arbejdsgruppe med Find Poulsen og Jens Jørgen Mortensen – er den stadig aktiv? 
 
Samarbejde mellem Vandel, Nyrup og Randbøldal 
 
Beretningen blev godkendt. 
  
 
2.2  spørgsmålet vedr. mangelfuld skiltning blev endnu en gang rejst. 
Uddrag fra sidste års generalforsamling: 
” Borgerne på Kikkenborgvej beder om hjælp til skiltning af vejen til campingpladsen. 
Mange gamle GPSer viser vej ind ad Kikkenborgvej og videre ned ad den gamle ”hulvej” 
til Dalen, hvilken ikke længere kan kaldes en farbar vej. 
 
Gert og Eigil vil gennem erhvervsforeningen kontakte Vejle kommune for opsætning af et 
skilt.”  
 
3.0 Kasserere: regnskab og budget. 
 
regnskabet for 2017 og budget for 2018 blev godkendt. (se bilag) 
 
 
 
 
4.0 Kontingent. 
Enlige & pensionister: 75,- årligt 
Husstand: 150,- 
 
5.0 valg til bestyrelsen: 
 
På valg er: Flemming Pallesen (modtager ikke genvalg), 
 Tanja Larsen Thorbjørnsrød, 
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 Karl Tolstrup,  
Anne-Mette Amlund Olesen (alle modtager genvalg) 
Der er yderligere en vakant post, så der skal i alt vælges 5 medlemmer i 2018 
 
nyvalgte: Anja Ørskov og Jeanette Marker 
Tanja Larsen Thorbjørnsrød, Karl Tolstrup og Anne-Mette Amlund Olesen blev genvalgt. 
 
6.0 valg af suppleanter. 
 
Erik Andersen (modtager ikke genvalg) 
Per Bolding (modtager genvalg) 
 
Nyvalgt: Jesper Hansen 
Per Bolding blev genvalgt.  
 
 
7.0 valg af revisorer 
 
Ib Jensen og Per Tranekær Nielsen blev begge genvalg uden modkandidater. 
 
Revisor suppleant Anja Ørskov ønsker ikke genvalg. 
 
nyvalgt revisorsuppleant blev: Helle Jacobsen. 
 
8.0 Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
9.0 Eventuelt 
 
Der blev foreslået at hus omdelinger kan foregå via mail.  

- er det i.lfg den nye persondataforordning tilladt. Dette undersøges. 
 
Dorte Grøn efterspørger nogle hjælpende hænder til istandsættelse af hundeskovens 
hegn mm. Kontakt gerne Dorte. 
 
Slutteligt siger bestyrelsen en stor tak til Erik Andersen som gennem mange år i 
bestyrelsen, har ydet en kæmpe indsats for borgerforeningen og hele byen generelt. 
 
Tak skal der også lyde til Flemming for indsatsen gennem de seneste år og året som 
formand 
 
 
Tak for det flotte fremmøde til generalforsamlingen! 
 
  
 

 
 

 
 

 
  

  

 


