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1. Nyt siden sidst (Birgitte) 
Velkommen til nye, kurve deles flittigt ud, det kører godt 
 
Silo, der har været kontakt med maler og møde med ejer, ejer har takket nej pga. vedligehold 
 
Adgang til Knudsbøl skov. 
Ejeren af Knudsbøl Skov, har hindret offentlig adgang til skoven, ved ulovligt at pløje den 
gennemgående fredede skovvej fra før år 1880. Lokalrådet er hørt vedr Skovens rekreative 
betydning for området, og den smukke skov har betydning for mange. 

Kampagne Kolding Kommune (Sonja) 

Facebook 
Der har været klager vedr den måde facebook administreres på. Folk synes det er bøvlet og for 
meget bliver slettet / afvist. 
Principperne for facebook er en åben, konstruktiv og positiv tone. Formålet er at sikre 
samarbejde, sammenhold, synlighed og synergi. Administratorerne forbeholder sig ret til at 
slette indlæg, der ikke holder kammertonen. 
Administratorer er Jan Moth, Merete Paarup, Søren Vejen-Jensen, Bjarne Tamberg, Lars 
Nielsen og Vibe Bundgaard. De taler ofte sammen, når der er tvivl om opslag. 
Lokalrådet har tillid til at administratorerne finder balancen, så principperne overholdes. 

2. Landsbyfællesskabsplan (Per) 
Planarbejdet for Fynslund/Jordrup vil komme til at køre i 2023, i lokalrådsregi i foråret, med 
inddragelse af alle borgere i området efter sommer. 
Vi ønsker et erfa-møde med en landsby der har været processen igennem. Anne Grethe skaber 
kontakt til Vester Nebel.  

3. Film og folder. Status (Lykke) 
Fremviser næsten helt færdig folder, der mangler lige sidste hånd på værket. 
Link til kolding.dk sendt til Lykke, hvor hun kan sakse det sidste info. 

4. ERFA-gruppe for varmeforsyning. (Per)  
Deltager fra lokalrådet heri (Tænker det er relevant for Jordrup) Per foreslår Ebbe. Ebbe 
foreslår Michael. Ebbe og Michael tager afsted til et møde. 

5. Markedsføring (Per) 
Vi har fået bevilget penge til målrettet multimedie-markedsføring af Jordrup - Fynslund og 
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landsbyerne rundt om. (30.000 i år og 70.000 næste år) 
Per fremlægger en plan for gennemførelsen, og tager gerne teten i projektet (fordi han kender 
en, der kan hjælpe med det) 

6. Forberede generalforsamling 
Dato for generalforsamling er d. 15/11, kl. 19 i Fynslundhallen 

a. Slette kravet om at det skal være åbne møder. 
Det kræver en vedtægtsændring. Skal anmeldes senest ved indkaldelse. 

b. Mødet er åbent til generalforsamling og alle kan til enhver tid henvende sig, hvis der er 
noget vi skal have på dagsorden.  

c. Ideer til event – oplæg, …? 
Vi afholder generalforsamlingen uden yderligere “event”. 


