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Referent: Michael Beck Lundsgaard 
Deltagere: Birgitte Høy Jepsen, Lykke Dybdal, Ebbe Jørgensen, Anne Grethe Eriksen, Hans Rostgaard, Niels B. Sørensen 
samt en række  lokale borgere (5) 

 

1. Valg af dirigent. 
Niels B. Sørensen 

2. Formandens beretning. 

Vores arbejde i lokalrådet er endnu ikke synligt. Vi har dog gang i en del emner.  

Landsbypuljen 
Vi søgte penge i landsbypuljen og har fået 10 000 til en folder til markedsføring af området. 
Den vil Lykke vise senere.  
Vi har fået 20 000 til vedligehold af Troldhedestien. Der lægges knust beton på stykket bag 
Jens Brandenborg .1000 TAK til lærerne (Svend Erik og Henning), der har klippet græsset langs 
Troldhedestien hele sommeren. Det har de gjort frivilligt. 
D 20/1 kom byplanlægger og arkitekt Jacob Revsbeck fra Kolding Kommune. Vi fik 
gennemgået udviklingsplanen for Jordrup og omegn, lokalplaner og 
kommunalplanbestemmelser.  

Ønsker til lokalplan for Fynslund 
Vi har fremsendt bemærkninger til lokalplanen om nye udstykninger i tilknytning til Jordrup og 
gerne så byen kan vokse sammen med Fynslund. 
Det ville kunne muliggøre 25-30 nye parcelgrunde og give mulighed for at få etableret et sidste 
stræk af Troldhedestien.  
Vi har søgt om mulighed for at lave ”huludfyldning ” i de små landsbyer. 
Svar fra Kommunen:  
Det viser sig, at Jordrup stadig er i landzone. Da der er ledige byggegrund, at vi ikke få lov til at 
komme videre med ønsket om flere byggegrunde ved Fynslund. Vi kan heller ikke få lov til at 
”bytte” så ikke-sælgelige grunde – byttes med andre.  
På rideskolen er også byggegrunde – og vi ser rideskolen som vigtig for byen 
Konklusionen: Vores ønsker bliver ikke imødekommet fra Kolding Kommune.  

Landsbyfællesskabsplan 
Merete henvender sig til Kolding kommune, for at Fynslund kan komme på venteliste til 
landsbyfællesskabsplan, så vi kan få lavet en helhedsplan for området. 
 Vi er blevet udtaget og starter i august 2023 
Arbejdet med at få udviklet en landsbyfællesskabsplan i 2023 helt nødvendig. Vi kommer 
simpelthen ingen vegne uden at få ændret lokalplanen for området. 
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Store maskiner – små veje og små cyklister 
Vi har haft på dagsorden, hvordan der bliver bedre plads til alle. Vi må se om ønsket om 
bredere veje og cykelstier kan komme med i landsbyfællesskabsplanen. Ellers er det at tage så 
meget hensyn til hinanden som muligt. 
Tak til Niels Blem og Peter Schelde. Der er nemlig mindre trafik ved Fynslundskolen nu. 
Niels kører så vidt det er muligt ad Skovvejen til sin gård i Ferup og Peter Schelde har lavet en 
markvej fra Grønhøj til Brunkær, så han undgår at køre forbi Fynslundskolen. 

Film / velkomstfolder 
Lykke har arbejdet på at lave en film / velkomstfolder, som skal kunne ses på vores 
hjemmeside, facebook og sendes til ejendomsmæglerne som link i forhold til området. 
Derudover har Kolding kommune gerne lavet en lille kampagne for de byggegrunde, der er til 
salg.  Sonja Hovmand Steffensen deltog i sådan et interview til august.   

Velkommen til ejere / Lejere. 
Det fungerer fint med velkomstkurve fra Brugsen til alle nye tilflyttere i området. Der er lokale 
leverandører i alle små distrikter.  
Vi mødtes d. 23/8 for at tale om vi kan gøre mere for at byde nye ejere og lejere til området 
velkomne.  Det kom der en artikel til Fynslundmagasinet ud af – at byde velkommen til din nye  
nabo. 
En lille gruppe er selv gået i gang med at byde ukrainere velkomne. De vil også være 
opmærksomme på at invitere østeuropæere fra området. 

Silo 
Vi blev inspireret af det flotte vægmaleri i Jerlev.  Vi kunne godt tænke os et vartegn for byen. 
Kunstneren Rolf Mogensen blev kontaktet og vi - Niels og jeg- mødtes med Jesper der ejer 
siloen. 
Jesper er nervøs for at der bliver behov for vedligehold af siloen, så han er ikke interesseret i at 
ændre noget. Til gengæld ejer han bygningerne hvor Salon Hauge og Party House er, og de har 
bestemt fået et løft på det sidste.  

Erfagruppe om alternativ varmeforsyning 
Kolding kommune og frivillige repræsentanter fra landsbyerne vil lave en erfagruppe vedr den 
bedst mulige alternative løsning indenfor varmeforsyning.  
Ebbe Jørgensen og Michael Bech Lundsgaard er vores repræsentanter 

Facebook 
Der har været klager vedr den måde facebook administreres på. Folk synes det er bøvlet og for 
meget bliver slettet / afvist. 



Fynslund lokalråd 
  
 
Generalforsamling d. 15.11.2022 
Referat 

 

 

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. 

Målrettet multimedie markedsføring af Jordrup og Fynslund og landsbyerne 
Vi har fået 30.000 i år og 70.000 kr næste år (Fra landsbyforum). Per Grønbæk har teten, da 
han kender en, der kan hjælpe med det.  
Vi håber at sætte Fynslund på landkortet og de sociale medier i løbet 2023. Det skal være 
attraktivt at bo her og flytte til, så vi kan holde gang i vores skønne aktive lokalsamfund.  

 
Bemærkninger 
- bevaring af plejehjemmet, evt. som specialplejehjem (set i referat fra kommunens 
seniorudvalg) 
- plangrundlag for byggegrunde på rideskolen vil kun være aktuelt hvis rideskolen skulle lukke 
- kommunen har tidligere lovet 50.000,- til fynslund boldklub, ved salg af kommunal 
byggegrund 
 
Michael og Ebbe fortæller om deltagelse i varme-ERFA-gruppe med andre landsbyer i Kolding 
kommune, hvor de har været med til det første møde idag. Da det ikke bliver muligt at få 
fjernvarme til området, er formålet at samle erfaring og inspiration til alternative 
opvarmningsformer, enten individuelle eller fælles løsninger. 
Det foreslås at afholde et lokalt borgermøde. 
 

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab. 
Lokalrådet har endnu ingen “pengekasse” og deraf intet regnskab. 
Det bliver nødvendigt med en konto til næste år, men det koster ca. 1000,- at have egen konto, 
så der søges mulighed for evt. samarbejde med fynslund boldklub. 
  

4. Ændringer af vedtægter. Lokalrådet foreslår §4 stk.5 slettet. 
Omhandler at alle møder er åbne for offentligheden. Lokalrådet ønsker ændringen for at  sikre 
“arbejdsro” ved rådets møder. 

5. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 
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6. Valg af rådsmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere). 
Hans Rostgaard vælges ind. 
Birgitte, Michael, Per er genvalgt. 

7. Valg af revisorer. 
-  

8. Præsentation af ny reklamefolder og film for Fynslundområdet. 
Lykke præsenterer for de fremmødte. Stor ros til det flotte arbejde. 
Næste step er at promovere materialet via sociale medier og ejendomsmæglere - Birgitte. 
 

9. Eventuelt. 
- 


