Referat Af møde i 4F Forum for Foreninger i Fynslundområdet den 1. september 2016

Til stede: Jan Moth Andersen, Heidi Andersen , Nils Lai, Mette Dam, Lis Gosvig, Hans E. Sørensen, Vibe
Bundgård (ref.)
Ny ved mødet Mette Dam, som er med bestyrelsen for skole, SFO og Børnehave og også formand for
gymnastikudvalget i Fynslund Boldklub.
1) Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer
2) Tryghedsdag
Ny ide: Ambulancehelikopterpilot Bo isaksen komme og fortælle sit redningsarbejde?
Alle børn skal lære 112.
For lang dag? Tjekke Merete og beredskabsforbundet om det er for lang.
Vibe skal finde frivillige hænder, både til forberedelse og på dagen. Spørge de store spejdere om de vil
hjælpe.
Heidi spørger ude i Højrup.
3) Seværdighedskort over området
Kort med gode vandreruter i området, også fysiske kort…fx placeret ved troldhedestiens slutning. Jan
kontakter Kevin, Terry, Thomas Skau, som har samlet en del info om det på fynslund.dk. Husk, at man
kan lægge noget ud på Oplev.dk

4) Nyt fra foreninger og projekter
Nyt (gammelt) projekt Stenvad Mølle projektet.
Oprindeligt Statsskovdistriktets projekt i 2005, som ”døde”. Brugt halv mio. kr.
Højrup Borgerforening genoptog det i 2008 for at lave en naturlegeplads. Men det blev for dyrt og
bøvlet
Nu 2016: Stor interesse fra Naturstyrelsen. De samme medarbejdere som dengang. 3 del-projekter:
Stenvad Mølle, Sti fra Højrup og Brændsmade. Smede mens jernet er varmt: der er fokus på området
fra Kolding kommune: ”Harte-sløjfen”, Ferup Sø Trækfærge, Troldhedesti.
Arrangementer med naturvejledere på Landomuseet. Det vil være en udvidelse af rute-net i området,
Harte, Ferup, Højrup, Stallerup, Troldhede osv.
Vi oplever flere og flere cykel-turister fra Kolding, som kommer fra Troldhedesti, men ikke ved hvad de
skal, når de når bunden af Risbøge.
Stenvad Mølle (Naturstyrelsen):
 Picnicområde, bålplads, shelter. Terrasse ud over åen ved soklen af møllen. I dag dækket af
ukrudt. Man kan fiske gratis med fisketegn på en strækning.
 Undervisning af skoleelever i vandkraft?
 Plancher om Møllens historie – Koldinghus fik den opgave i 2005.
 Sti (lokale lodsejere): Der har været sti, men der er bygget huse. Tjek med: ”Spor i Landskabet”
– Landbrug og Fødevarer.




Samarbejde ml. lodsejere, landboforeninger, naturfredningsforeninger. Frivilligt arbejde –
blandt andet skoleelever og spejdere.
Asger Christensen har en sti på 3.5 km. ”Vrå-Ure Skove” (spor.dk)

Brændsmade (kommunen): fra Risbøge mod Brødsgårdsvej bag skoven. Ikke vedligeholdt.
 Bør gøres brugbar, så man kan gå og cykle ruten. Adgang til ”ko-ruten” mod Ferup Sø.
 Kunne man få bygget en bro over åen fra eng (ca midt på Brændsmade) til skoven = endnu en
rute mulighed.
Plan:
Kontakte Højrup Borgerforening, kommunen, lodsejere og Ejstrup Borgerforening samt Landbrug og
Fødevarer om sti-projekt.
Afholde møder med Naturstyrelsen. Søge Naturpuljen og andre midler. Samle frivillige eller få
commitment fra lodsejere til udførsel/vedligehold.
På længere sigt: skole, spejdere. Efter gennemførelse, få kommunens FB side og ”Oplev Kolding” til at
reklamere for ”SPOR.DK” og Stenvad Mølle osv….

Menighedsrådet
Børnekor i gang. Spirekor for de børn, der endnu ikke kan læse samt kor fra 3. klasse og op. 12-15
medlemmer i hvert kor.
Kommende konfirmander hentes i bus ved fire forskellige skoler i Lunderskov og Kolding til
forberedelse, så de kan blive konfirmeret i deres lokalområde – i alt 21 kommende konfirmander.
Fynslundmagasinet
Udkommer fra 2017 i et nyt tidsinterval, der følger kvartalerne. Kalenderen udvides til de to
midtersider. Deadline 1.10. til novembernummeret.
Skolen/børnehave
Busafgange drøftet rigtigt meget. Alle regler overholdes nu. Ringetiderne ændret og busplanen
tilpasset. 6. klasserne har været mest ramt. Max 40 minutters ventetid. De små skal vente nu 17
minutter.
Velkomstkurv til nye
Er stadig en aktivitet, der holdes i hævd. Husk at sige, at det er LokalBrugsen, der sponserer. Det er
Kirsten Løvschall, der koordinerer, så kontakt hende, hvis der kommer nye til, der har købt bolig i
området.
Brugsen
Det ser lige nu ud til at målet med at få overskud i 2016 er realistisk.
Prissammenligning med andre supermarkeder (Bilka eller Fakta) på ens varetyper for at dokumentere,
at det ikke er dyrere at handle i Brugsen
Ide: sætte skilte op ved varerne, der fortæller, hvor mange slags frugt og grønt eller øl eller brøde osv.,
der sælges om dagen.
Byparken

I løbet af september bygges pavillon, tarzanbane m.v. af Hansenberg elever. En flok lokale frivillige slår
græsset, mens det er kommunen, der holder bedene.
Landsbypuljen
Ansøgninger til Landsbypuljen: fristen 15. januar 2017 via Hans E. Sørensen, som også gerne hjælper
med ansøgning – husk at vedlægge tilbud fra fx håndværkere og plantegning o.l.
Sidste år var der 2 mio. kr. til 20 landsbyer.
Kirkehalprojektet – nyt Kultur- og Idrætscenter
3 arbejdsgrupper er sat i gang under projektets fællesudvalg – de tre grupper handler om rum og
rammer, aktiviteter, økonomi og drift. I alt ca. 30 frivillige er involveret.
Fællesmøde den 5.10. hvor der kommer en fra bygge- og anlægsfonden samt Egtved halbyggeri og
deler ud af deres viden om og erfaring med sådanne projekter
Man kan følge med på ny hjemmside www.fynslund-kic.dk
6) Næste møde
3.11. kl. 19.00

