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1. Velkomstkurve – nyt fra halbestyrelsen  
Velkommen til Fynslund  
Bestyrelsen i Fynslundshallen har tilbudt at betale vores velkomstkurve - indtil januar 2024, 
hvor vi forhåbentlig har en ny Købmand. Tilbuddet fra Grønbæks – Kolding Gårdbryggeri 
gælder stadig. Så alle får 2 øl derfra.  
Hvordan?  
Når der kommer nye tilflyttere, kan I købe varer for ca 150 kr. Kurv og celofan hentes hos 
Birgitte, Knudsbølvej 27, 6064 Jordrup. (Skriv gerne for at lave en aftale 30287199 / 
birgitte@bsjepsen.dk). Bonnen afleveres til Birgitte eller direkte til Jan Moth i 
Fynslundhallen.   
Birgitte skriver navne ned for at sikre, at vi kun udleverer en gave pr tilflytter. I kan selv 
aftale hvem der leverer gaven fra hallen med jeres naboer i området.   
Fynslundmagasinet  
Når du afleverer velkomstkurven, vil det være dejligt med et billede og et par linjer til 
Fynslundmagasinet, hvis tilflytterne vil være med til det.   
Navn, adresse – hvor de kommer fra og evt lidt om deres hobbies og billeder, sendes til 
magasin@fynslund.dk, så de også bliver budt velkommen i bladet.   
Ændringer  
Hvis nogen ønsker at stoppe eller der er områder der mangler en leverandør, så give 
besked til Birgitte (birgitte@bsjepsen.dk)  
Leverandører:   
Lejrskov: Annie Hindbo 52178222  
Herredsvejen: Sanne Roest Bilde 20991797  
Egholt: Ingelise Ernst: 25369270  
Højrup: Christina Collaz 60609079  
Knudsbøl: Birgitte Jepsen, 30287199  
Vestermarksvej, Hønsemosen og Bækkelundvej:   
Marie-Louise Malig Rasmussen: 27590208  
Ferup: Karina Reinhardt Søgaard: 24613007  
Jordrup: Susanne Niemann Pedersen: 40792636  
Jordrup: Dorthe Juul 29436311  
Uhre: Sonja Hovmand Steffensen: 20789303  
Fynslund: Michael Bech Lundsgaard: 41429589  
Vrå: Lise Schmidt: 26581284  
Kirsbøl: Lis Gosvig: 26114218  

  
2. Gådyst Jordrup d 26.03.23  

Kolding Kommune arrangerer igen i går gådyst i 14 dage med et afsluttende arrangement 
d. 26/3 kl. 10. Vi er blevet spurgt om vi vil være med til at arrangere det, og det vil vi gerne.   
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Det bliver i samarbejde med vores lokale gå-vært Connie Gudbjerg. MEd udgangspunkt fra 
forsamlingshuset. 
  

3. Kontakt med ejendomsmæglere  
Vores Fynslundfolder, Flyttilfynslund.dk og youtube: Velkommen til Fynslund er sendt til 37 
ejendomsmæglerkontorer i Kolding, Egtved, Lunderskov, Vejen, Vejle.   
Mange har meldt tilbage, at det er flot materiale, som de gerne vil bruge.   
  

4. Landsbyfællesskabsplan  
Møde med os d. 13/6 og 22/8?  
Besked fra Camilla:  
Jeg vil gerne lige vende datoerne med vores rådgiver og så vende tilbage til dig. Så vil vi lige 
få styr på en tidsplan for hele forløbet.   
Jeg vender tilbage når vi har styr på rammer og kontrakt med rådgiver, men umiddelbart 
lyder datoerne fornuftige.  
Birgitte rykker Camilla Høyer Horsted. Rådgiveren de havde tænkt at bruge, er gået på 
pension. Hun er ved at finde en ny.  
  

5. Egtved apotek  
Besked til os via mail, som blev sendt ud på Jordrup.dk. De vil gerne levere medicin til 
borgere, selvom Brugsen lukker. Der kan hentes varer i Egtved og Vester Nebel og 
apotekets bude kører ud med medicin til privatadresser. Borgere, der ikke selv kan hente 
skal ringe til Egtved apotek og lave en aftale: 75551003  
Al medicinbestilling kan klares fra http://egtved.dinapoteker.dk  
  

6. Biblioteksstation 
Biblioteksstationen i Jordrup flyttes fra Dagli’Brugsen til Fynslund Hallen, Fynslundvej 104.   
Udenfor Fynslund Hallens åbningstid kan du få adgang til hallen ved at taste koden 241220.   
Tryk på [Nødudgang] for at komme ud igen. Du kan komme ind i tidsrummet 8-21.  
Ved spørgsmål kontakt Kolding Bibliotek.   
Se kontaktinfo her: www.koldingbib.dk/kontakt   
Palle har lagt det på hjemmesiden d 18/2  
 

7. Landsbypuljen (Per)  
Det ser ud til, at vi får penge til forsamlingshus; nye døre og energitjek, samt til 
markedsføring af lokalområdet på sociale medier.   
Cross-fit banen er sat på vent, indtil der foreligger byggetilladelse og landzonetilladelse.   
Det hele skal dog godkendes af byrådet, før vi kan regne endeligt med noget. 
  

http://www.koldingbib.dk/kontakt
http://www.koldingbib.dk/kontakt
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8. Nyt fra varmegruppen (Ebbe og Michael)  
Sendt ud på Jordrup.dk + Fynslundmagasinet:  
Folketinget vedtog i efteråret at alle kommuner skal udføre en screening for evt. fremtidig 
overgang til Fjernvarme.  
Målet er at frigøre sig fra Naturgas og andre fossile brændstoffer  
I screeningerne undersøges der for samfundsøkonomi og brugerøkonomi.  
Screeningerne er udført i samarbejde med de nuværende Fjernvarmeoperatører: Trefor, 
Vamdrup Fjernvarme og Christiansfeld Fjernvarme.  
   
Jordrup / Fynslund området er et af de områder, hvor det er konkluderet at det hverken 
samfundsøkonomisk eller brugerøkonomisk er rentabelt at tilslutte eksisterende 
Fjernvarme.  
Dette gælder ligeledes områder som Stepping, Taps, Aller, Hejlsminde, Hejls, Vejstruprød, 
Sjølund, Grønninghoved og Sdr. Stenderup.   
Disse områder er af kommunen blevet opfordret til at deltage i en Varmegruppe, hvor 
alternative fælles varmekilder kan overvejes, og hvor erfaringer kan deles.  
Jordrup er repræsenteret af Lokalrådet (Michael Lundsgaard og Ebbe Jørgensen), og vi 
deltog på senest afholdte møde 15.11.2022.  
På dette møde blev vi forelagt scenariet, at Fjernvarme fra de eksisterende 
Fjernvarmeværker ikke er rentabel.  
Derudover gennemgik vi de forskellige muligheder der lokal deling af energikilder:  
• Termonet ( Deling af Jordvarmeanlæg, med opvarmning via varmepumpe på egen 
matrikel, baseret på strøm)  
• Fælles varmepumpeanlæg ( Central Luft til Vand Varmepumpe – Fordelt til et antal 
brugere via traditionelle fjernvarmerør)  
• Egen varmepumpe ( Luft til vand eller jord til vand varmepumpe, baseret på strøm – Ejet 
eller leaset)   
Møderækken er lige nu sat i stå, idet Kolding kommune har tilsluttet sig et EU projekt ( 
COHEAT) sammen med Region Syddanmark.   
Herigennem kan kommunen få tilgang til yderligere viden om energideling i områder, hvor 
Fjernvarme ikke er umiddelbar tilgængelig.  
Vi afventer nu at vi igen bliver indkaldt til Varmegruppen, så vi kan blive opdateret på 
nyeste viden indenfor alternative varmekilder. – Og melder ud når der er nyt.  
Tilføjelse: 
I får her en orientering om, at der i JydskeVestkysten i dag er denne artikel (se vedhæftet). 
Det handler om, at spildevandsforsyningsselskabet BlueKolding har interesse i at skabe 
decentrale fjernvarmeløsninger i landsbyerne i Kolding kommune. For at dette kan lade sig 
gøre skal det godkendes af både økonomiudvalget, byrådet og BlueKoldings bestyrelse.  
Viser det sig, at dette godt kan lade sig gøre, tænker vi at invitere dem med til et eller 
næste varmegruppemøde, så de kan fortælle mere om muligheden.  
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Sidste nyt: BlueKolding får godkendt ovenstående løsning og vi kan vente at deres proces 
når til Fynslund og Jordrup. 
  

9. Opslag på Facebook og Jordrup.dk  
Hvad tænker vi? Hvordan forholder vi os til kommentarer? 
Information, artikler og referater udgives på Jordrup.dk og link hertil lægges på facebook.  
  

10. Arrangement for tilflyttere (Ide fra sidste møde)  
Ideoplæg: halvårlig præsentationsmøde, afholdes i/ved hallen, herfra kan vi også fremvise 
skole og børnehus, ellers høre om hele lokalområdet samt mulighed for at møde boldklub, 
lokalråd, m.fl.  
 

11. Evt 
- 

 


