
Referat lokalrådet 30.05.22 

Ref: Birgitte Jepsen 

Nyt siden sidst - Birgitte 

1) Vagn Toft stopper vedligehold af Torvet.  Kolding Kommune overtager fra 1/4-22. Ved 

behov kontaktes Marie Muxholm 21253495 v Kolding Kommune. Ebbe Jørgensen vil gerne 

være opmærksom på, at torvet vedligeholdes.  

2) Instagram-konto. Sonja vil gerne overdrage til en anden. Der er ingen der vil overtage 

opgaven. Merete henvender sig til Sonja.  

3) Lene Brandenborg vil gerne trække sig fra lokalrådet. 

4) Årets Landsby – senest 14 juni. (Temaet i år er ensomhed). Det er ikke aktuelt for os.  

 

5) 3 Byggegrunde til salg på Kærvænget – mail fra Kolding kommune. De vil gerne lave en lille 

kampagne på kommunens facebook og på den hjemmeside, hvor grundene er til salg. 

Interview om hvad der er helt specielt og godt ved at bo i Jordrup og Fynslundområdet. 

yelse@kolding.dk 79799747. Signe Grønbæk og Sonja Hovmand Steffensen spørges 

6) Åbne møder. Hvordan gør vi det bedst? Vi vil gerne have ændret vedtægterne, så møderne 

bliver lukkede og kun generalforsamlingen er åben 

7) Kunne det være en ide at undersøge, om vi kan få malet siloen. Kunstneren Rolf Mogensen 

(mester 88) har malet cykelrytteren i Jerlev.  

Niels Sørensen vil spørge Ejeren af siloen, om det kunne være en mulighed.  

Merete har hørt om Rolf via Kolding Kommune 

 

Velkomstfolder og film - Lykke. 

Lykke arbejder videre. Hun har fået hjælp af Anne Brecon, der kan få penge via landsbypuljen. 

Lykkehus tager billeder fra sig drone gratis, fordi han er lokal 

 

Fynslund 2.0 - Per 

Vi afventer at høre fra landsbyfællesskabspuljen.  

Hvordan kan vi forberede os? Inspiration fra Sønder Stenderup – Vester Nebel? 

 

Velkommen til ejere / lejere - Niels og Anne Grete 

Vi aftaler at holde et møde d 23/8 for alle de lokale leverandører i områderne og evt Brugsen. 

Skole og børnehave inviteres også. Birgitte står for det.  

 

mailto:yelse@kolding.dk


Store maskiner og små veje. – Niels 

Lokale landmænd har haft møde med Jakob Ville i forhold til bump ved skolen.  

Der er ingen afklaring eller løfter. Vi taler om ønsket om cykelstier og vigtigheden af at tage 

hensyn til hinanden på vejene. Der skal være plads til alle.  

 

 

Der er ikke nyt fra foreningerne 

Navnene i lokalrådet ændres på fynslund.dk.  

Michael Lundsgaard 

 


