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Emne:  

 
 

Dato 

3. juni 2019 

Sagsbehandler 

Peter Sepstrup 

Direkte telefonnr. 

76 81 22 75 

Journalnr. 

01.02.17-P16-10-18 

 

 

Indledning 

Opsamling af de indkomne høringssvar og bemærkninger til udkast til byvision for Børkop og omegn.  

 

Høringsperiode var 14. maj til 3. juni 2019. Forvaltningen har skrevet et resumé for hvert af de indkomne 

høringssvar. Første halvdel er de indkomne positive bemærkninger (side 1 – 6), anden halvdel er de 

indkomne negative bemærkninger (s. 6 – 15). Der er cirka lige mange svar i hver halvdel.  

_____________________________________________________________________________________ 

Høringsssvar fra personer og foreninger som er positive 
overfor for byvisionen. 

 

Helle Lindholt 

Prangerager 11 Ja 

 

 

Liselotte Nielsen 

Buen 47 7080 Børkop Ja 

 

Nanny Kristiansen 

Mandelhaven 57        

7080 Børkop  Ja 

 

Anne Bramsen Ja 

 

Jette Kruse 

buen 23 lejl. 3 st.th Ja 

 

Claus Finmann 

tornvadshavevej 106 Ja, husk foranstaltninger så vi ikke får flere påkørte vilde dyr. 

 

Tina Vogel 

Kragelundvænget 79 Ja 

 

 

Jørn Bonde Jensen 

Bøgevang 8, Brejning,  

7080 Børkop  Ja, husk faciliteterne til vinterbaderne, hvis medlemstal er stigende. 

 

Helle Rye Stangerup 

Borggårdsparken 18,  

7080 Børkop  Ja, husk faciliteterne til vinterbaderne, hvis medlemstal er stigende. 

 

Finn Klausen 
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Brejning Strand 1B,2 Ja, Jeg støtter specielt punkt 2 Aktiv Natur: Konkrete initiativer â€¢ Skabe 

lokal pulje, der fremmer ruter med oplevelser og pausesteder via kunst, 

historie- og naturformidling om lokalområdet og tiltag som fx landart, 

treewalks, Danmarks længste svævebane, sauna til vinterbadere, shelters, 

friluftsscene. 

 

Jan Krarup 

Ildtornvej, 10 Ja, husk faciliteterne til vinterbaderne, hvis medlemstal er stigende. 

 

Vibeke Backman Krarup 

Ildtornvej 10 Egeskov Ja, husk faciliteterne til vinterbaderne, hvis medlemstal er stigende. 

 

 

Jens Hansen 

Borggårdsparken 25 Ja, husk faciliteterne til vinterbaderne, hvis medlemstal er stigende. 

 

 

Lisa Mylius Berrig 

Roarsvej 1 Ja, husk faciliteterne til vinterbaderne, hvis medlemstal er stigende. 

 

 

Inge Klein 

Søndergade 75  

7080 Børkop Ja, husk at vi trænger til et moderne idræts og fællescenter, og faciliteter til 

vinterbaderne. 

 

 

Jan Krarup 

Ildtornvej, 10 Ja, husk faciliteterne til vinterbaderne, hvis medlemstal er stigende. 

 

 

Jane Yderholm 

Toftevej 16 Ja, husk at vi trænger til et moderne idræts og fællescenter. 

 

Jannie Nørgaard 

Ladegårdstoften 3 Ja. 

 

Kenny Fihl Hansen 

Mølletoften 8  

7080 Børkop Ja. 

 

Tina Holst Olsen 

Skovgårdsparken 85 Ja. Synes det er et stort og værdiskabende arbejde, der er lavet. Og samtidig 

opmærksomheden på de mange frivillige kræfter i området. 

 

 

Keld Clausen 
Børkopskovvej 106 
 
 

Ja 
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Birgitte og Bo 
Pedersen, 
Kragelundvænget 113 
 

Ja. Fantastisk forslag, som vi vil glæde os til bliver praktiseret 

Louise Grønhaug 
Skovbyvej 20d, 7080 
Børkop 
 

Ja. Gerne med et øget fokus på udvikling af yderområderne i byklyngen. 

Mie Kjøngerskov 
M. Altersvej 17 
 

Ja. 

Christine Almegaard 
Dagmarsvej 43 
 

Ja, husk faciliteterne til vinterbaderne, hvis medlemstal er stigende. 

Anne 
Bækkelund 6 
 

Ja. 

Elmann Larsen 
Søndergade 85 
7080 
 

Ja, husk at vi trænger til et moderne idræts og fællescenter. 

Pernille Mygind 
Mikkelsen 
Borggårdsparken, 28 
 

Ja, husk at tænke et moderne idræts og fællescenter med ind i visionen. 

Niels Middelbo 
Bystedparken 64 
Gårslev 
 

Ja. Punkt 3 Fælles grøn identitet tilføjelser til dette punkt:  Gårslev / Hvidbjerg har 
sommerhuse og sandstrande Samt et â€•KUNSTERREFUGIUMâ€•. Gårslev 
Idrætshal har 'Fitness for alle' Parasport Danmark og Bevæg dig for livet.   

Mette Jørvad 
Kragelundvænget 4H 
 

Ja. 

Thomas Friis Thoresen 
B. Berthelsensvej 17 
 

Ja. 

 
Christian Ratenburg 
M. Altersvej 13 
 

 
Ja. Det er vigtigt at Børkop får lavet infrastrukturen færdig for gående og 
cykellister. 

Lisbet Friis Møller 
Kragelundvej 107 
 

Ja, husk at vi trænger til et moderne idræts og fællescenter. 

Heidi Larsen 
Stationsvej 42 
 

Ja. 

Torben Øllegaard 
Sørensen 
Vestergade 3 
 

Ja. 
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Thomas Højmark 
Grønbæk 
Ho Wildenskovsvej 
16b 
 

Ja, husk at vi trænger til et moderne idræts og fællescenter. 

Bjarne Hundahl 
Rasmussen 
Kastanjehaven 4 
 

Ja. 

Anja Hansen 
Nyboesgade 4 
 

Ja. For mig er det utrolig vigtigt at de mange initiativer supplerer hinanden til en 
helhed, så selvom her er fokus på natur, skal ideerne samtænkes med de store 
planer for idræts- og skolefaciliteterne i Gauerslund, daginstitutioner, lokalrådene 
visioner for bymidterne osv. En helhedsplan til øget bæredygtighed og merværdi 
for området. 

MONIKA Navikiene 
Industrivej 12 
 

Ja. 

Camilla Stenner 
Rasmussen 
Mågevej 1 
 

Ja. 

Anja Ja. 
 

Line skov 
Venusvej 4 
 

Ja. 

Niclas Arenholt 
Hasselvang 46 
 

Ja. 

Berit Hansen 
Munkevej 5, Skærup 
 

Ja. 

Claus Holst Johansen 
Kirkegade 1 
 

Ja. 

Bo Terp Paulsen 
Kastanjehaven 36 
 

Ja. 

Rosanne Klaver 
Kastanjehaven 36 
 

Ja. 

Louise Bierkampf 
Gjørup 
Agernhaven 1 
 

Ja. 

Ricky Thor Vallenvig 
Bytoften 8 
 

Ja. 
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Mia daugaard 
Fasanvej 5 
 

Ja. 

Mathilde Vilsbæk 
Stangerup 
Borggårdsparken, 18 
 

Ja. 

Ildiko Winther 
Mejsevej 15 
 

Ja. 

Jesper Hansen 
Avlsgårdsvej 10 
 

Ja, husk at vi trænger til et moderne idræts og fællescenter. 

Louise Egsgaard 
Hansen 
Avlsgårdsvej 10 
 

Ja. 

Maria Orelius 
Amaliehaven 18 
 

Ja, husk at vi trænger til et moderne idræts og fællescenter. 

Annemette Bargum 
Rønnevang 62 

Ja, foreslår, at der yderligere tilføjes : indsatser for fremme af naturen også gælder 
vej- og stikanter, vejgrøfter mfl. 
 

Ole Ringsbing 
Rønnevang 62 

Ja. 
 
 

Anette Kristensen 
H. O. Wildenskovsvej 
26, 3 
 

Ja, husk faciliteterne til vinterbaderne, hvis medlemstal er stigende. 

Peder Østbjerg 
Møllegårdsvej 2c 
 

Ja. 

Sofie Irgens 
Mamrelund 4,  
7080 Børkop 
 

Ja, Naturbyen er en fin vision med god sans for områdets kvaliteter. Dog mangler 
der to konkrete elementer: 1) Etablering af badestrand i Brejning. Her er mange 
børnefamilier og besøgende som ville nyde dette meget. Etablering af 
mountainbike spor i feks. Gaurslund/Gårslev skov. Børkop har en fantastisk 
cykelbutik, der har kunder i hele Danmark, men trods fantastisk terræn er her kun 
meget lidt mulighed for mtb-kørsel, der ikke generer andre skovgæster. En positiv 
undtagelse er mini-sporet i Mamrelundskoven. 
 
 

  

Andkær 
Fritidsforening 

Foreningen vil gerne tilkendegive, at de er glade for og støtter visionen om 
”Natyrbyen – en byklynge ved Vejle Fjord”. De bakker også op om den 
overordnede vision og de fem såkaldte ”greb”, som lægger retningen for 
realiseringen af visionen.  
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De mener samtidig, at der er alt for få initiativer omkring Andkær-Sellerup tegnet 
ind på det ”kort over naturbyen”, som findes i materialet. Ligeledes savner de 
støtterpunkter i vores lokalområde. Vi vedlægger en række forslag. 

Jan Christensen, 22. 
maj 
 

Jeg støtte op om borgernes s byvision for Børkop og omegn. Husk bedre faciliteter 
for vinterbadere. 

  

Asp Ravn Diget Borgeren synes det er nogle rigtig gode forslag.  
 
1. Området kunne have gavn af en stor legeplads som madsbyparken 

 
 

 

Høringsssvar fra personer og foreninger som er imod/ønsker 
ændringer i byvisionen. 
 

Charlotte Enok 
Poulsen 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Foreningen gør opmærksom på at det er et stort ønske fra mange i området at 
forbedre de oprindelige idrætsfaciliteter, udvide dem og bygge nye. 
 
Det fremgik også af afstemningen til byvisionsmødet.  
 
De fælles idrætsfaciliteter fylder ikke nok i byvisionen. 

  

Gauerslund 
Gymnastik Bestyrelse 
Arne Callesen 
Rasmussen, Hanne 
Plauborg Petersen, 
Anja Bjørg Sørensen, 
Kristine Hennelund, 
Jette Rauche  
Enevoldsen, Tanja 
Wendicke, Thomas 
Bregninge Orelius og 
Charlotte Enok 
Poulsen 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Foreningen gør opmærksom på at det er et stort ønske fra mange i området at 
forbedre de oprindelige idrætsfaciliteter, udvide dem og bygge nye. 
 
Det fremgik også af afstemningen til byvisionsmødet.  
 
De fælles idrætsfaciliteter fylder ikke nok i byvisionen. 

  

Julie Sønnichsen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgernes s synes visionen virker mangelfuld. Borgeren savner detaljer om 
konkrete planer, der kan fremme udviklingen. 

  

Thomas, Amaliehaven 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren mangler især nye idrætsfaciliteter til den øgede mængde af borgere i 
området, ”og det står der intet om så derfor stemmer jeg nej” 
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Morten Kristensen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver at noget af vision Naturbyen er super godt. Tree top walking, 
cyklestier / gåstier, så borgernes  kan færdes trygt (i forhold til biltrafik m.m.), når 
de skal i hallerne, handle ind, på biblioteket osv.  
 
Der mangler dog MEGET mere fokus på nogle ting. 
 
 1. Indendørs idræt / halkapacitet, hvilket er en mangelvare i området. 
 2. Der mangler noget mere "krævende" til det udendørs liv, der er beskrevet. Jeg 
foreslår en militær forhindringsbane: 
 3. Endelig håber jeg at vi får lidt mere "rød" indflydelse i byrådet efter valget, da vi 
trænger til at fokus rykker mere over mod menneskelige værdier end vi er nu og 
længere væk fra materielt fokus på besiddelser, ejerskab og økonomi. 
 

  

Mikkel Laurberg 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver byvisionen er alt for uambitiøs set i forhold til skatteindbetaling 
fra området. 
 

  

Jette E. 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren mangler visionen for at binde fællesskaberne sammen i et kommende 
fælles idrætscenter, hvor man kan være aktive sammen. Borgeren opfordrer til at 
tænke langsigtet. 
 

  

Lise Moody Rohde 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren synes der mangler planer og visioner for skole og holdfritidsaktiviterne, 
så som gymnastik, håndbold, fodbold, badminton, svømning og andre 
idrætsgrene, der kræver indendørs (og udendørs etablerede ) faciliteter 
 

  

Maja Grøndberg 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgernes  skriver at der nævnes ikke noget om et større og mere fremtidssikret 
idrætscenter. Idrætsfaciliteterne er byernes fælles samlingssted og skal 
opgraderes, hvis fællesskabet skal bevares ellers trækker folk fra byen deres 
fritidsaktiviteter til Vejle eller Fredericia i stedet og dermed mindre liv i byerne. 
 

  

Frank Buchmann 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
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Borgeren mener der mangler visioner - et nyt idrætshus 
 

  

Bjarke Mogensen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
I mangler noget om idræts og kulturcentret i Gauerslund 

  

Henrik Krogh Jensen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver der er intet konkret beskrevet omkring idrætscenteret i 
Gauerslund. Man kan få fornemmelsen af at det ender i en syltekrukke. Det der 
står i byvisionen er det samme som der blev talt om ved 
kommunesammenlægningen og intet er sket. 

  

Allan Aasholm 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver at et kommende fælles idrætscenter i Gauerslund vil være med til 
at, binde området sammen og dermed danne grundlag for aktive fællesskaber. 

  

Lars Peter Nielsen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 

  

Thomas Stidsen 
 

Borger skriver at der er absolut intet nævnt om nye idrætsfaciliteter ved 
Gauerslund eller andre steder i byen. Hvis Børkop vokser og skal vokse 
fremadrettet, kræver det at infrastruktur følger med, herunder skoler, 
daginstitutioner og idrætsfaciliteter 

  

Lars Kjærulf 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 

  

Lena,  
Kragelundvænget 
 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver  at ønsket om et fælles samlungspunkt for alle med et nyt 
idrætsanlæg er ikke nævnt. Borgernes  ønsker det skal stå på skrift, at kommunen 
støtter sådan et forslag med et betragteligt tilskud, da mange af kommunens 
skattekroner kommer fra Børkop/Brejning. 
 

  

Karin Christensen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver at der er for få nye visioner og for lidt fritid og sports samt 
samlingssteder for områdets børn, unge og voksne. Vi mangler flere faciliteter i 
forhold til at vi har det store børne og unge grundlag. 

  

Lise Østergaard 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 



 

 Teknik&Miljø - Byer og land - Projektudvikling INTERNT NOTAT 

Z:\Byer & Land\Udvikling Klima & Lokalsamfund\0_Byvisioner\02Børkop-Brejning\01_Proces\Høring\Høringssvar\Høringssvar Børkop resume af indkomne 
bemærkninger.docx Side 9 af 15 

 

  

Julie Møller 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgernes  skriver at der mangler konkrete tiltag omkring idrætscentret i 
Gauerslund for de stadig flere børn i Børkop og omegn. Ellers ser det godt ud med 
stor prioritet på det grønne. Det nyder vi godt af i de nye boligkvarterer. 
 

  

Lars Skjødt 
Christensen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren flyttede til Børkop i 1993. Opvækst af 3 børn og været aktiv i 
foreningslivet siden. Borgeren synes det lyder godt alt sammen, men området har i 
rigtig mange år savnet et fælles kulturhus samlingssted i Gauerslund, som kan 
binde familier sammen. Dette står overhovedet ikke nævnt i høringen, så derfor 
stemmer borgeren nej 

  

John Kristensen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren syntes at det er et fint stykke arbejde, der er lavet men det er meget 
natur og samarbejder, hvilket området allerede har. Skal man lave området mere 
aktivt, så er det meget nemt og man behøver ikke plante ny skov. Der mangler 
steder til borgernes  at være aktive indenfor (om vinteren); der er alt for lidt hal-
kapacitet. Det savner borgeren mere end flere stier. 
 

  

Hanne Plauborg 
Petersen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver, at hvis det var en både og, hvor vi tænkte opgradering og  
udvikling af vores faciliteter til fritidsaktiviteter i forening med at inddrage naturen 
i en vision ville borgeren bakke op og med stolthed kunne sige at vi har en vision 
som fordrer vores skønne natur og udfordringen med vores stigende borgerantal i 
hele området!! 

  

Pia Kudsk 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren mangler konkret plan for idrætsfaciliteter 
 

  

Morten Holmgaard Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren mangler visioner for de eksisterende borgere..  og hvordan man vil få 
den tunge trafik ud af midt byen. 

  

Henrik Guldberg 
Jensen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren mangler fokus på idrætsfaciliteter i form af hal(ler), boldbaner og 
tilhørende faciliteter i form omklædningsrum og klublokaler.  
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Bjarne Andersen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver at byvisionen er for tynd og rammer ikke de intentioner og ideer 
der kom frem under visionsarbejdet. 
 

  

Paw Rennison 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver der er ingen vision omkring idræts område i Gauerslund som vil 
forbinde Børkop og Brejning meget mere. 
 

  

Jæger Joan 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver, at det er en mangelfuld byvision 
 

  

Charlotte Sommer 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver nej spild af penge og tid (især efter jeg set flere ting hvorfor i ikke 
lytter til borger forbi i selv ønsker gå med æren, så er det tavlig, hvorfor ikke være 
ærlig 
 

  

Simon Lindgren 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 

  

Sabine Lunddorf 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 

Emil Wiemann 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgerens skriver at et meget vigtigere projekt er det nye idrætscenter i 
Gauerslund 

  

Christian Marc 
Treullau 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren synes at der er gode pointer i byvisionen, fx at man ønsker at etablere 
grønne "kiler", som forbinder byerne, men mener at visionens forståelse af natur 
er alt for snæver (Grøn, blå, bøgeskov) og at hele kapitel 4 vedr. vækst bør udgå, 
da borgeren ikke mener at vækst hører til i en vision for naturen.  
 
Generelt vil borgeren foreslå, at byvisionen bruger en meget bredere forståelse af 
naturen end den, der gives udtryk for. Naturen er jo meget andet end blåt, grønt 
og bøgeskov. Visionen nævner på s. 9, at mere og vildere natur skal skærpe 
naturbyens profil. Det er en central pointe for borgeren, da det er den vilde, 
uforstyrrede og sammenhængende natur, som i den grad mangler i DK.  
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Borgeren foreslå også en række konkrete projekter til Naturbyen.  

  

Jan Valentin 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren synes planen er spændende men mangler klart noget om vores meget 
tiltrængte løft i fritids /sports hal muligheder.  
 

  

Michael Pedersen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 

  

Anja Bjørg Sørensen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren synes, vi allerede har natur omkring os, der er god at bruge. Gode stier 
etc. Vi mangler i den grad flere og større idrætsfaciliteter til alle de idrætsgrene, 
der foregår indendørs. Der er så meget godt i idræt, at vi skal tilbyde det bredt. 
Det er utallige gange bevist at holdtræning er mere forpligtende end selvtræning. 
Og i det ligger også det sociale aspekt. 
 

  

Poul Mortensen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver at det er en "vækstplan forklædt som golfbane" - meget lidt med 
natur at gøre.  Den underspiller ligeledes de akutte udfordringer, som er 
udgangspunktet for en vision for området, herunder idræts- og kulturcentret, som 
byrådet ikke anerkender borgernes s arbejde med og derfor har syltet sagen.   
 
Følgende får borgeren til at stemme klart imod visionen: "I Naturbyen er vækst 
vores vilkår" - det er jo Jens Ejner, der har skrevet visionen og ikke borgernes  fra 
området. 

  

Ib Hansen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Mangler at idrætten får et center i området hvilket jeg mener bør være inkluderet 
fuld ud i visionen 
 

  

Arne Rasmussen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Jeg er bruger af alle de lækre naturstier, skove og vandre ruter. Her har vi noget 
helt unikt i Børkop. Men det er til de indendørs aktiviteter vi mangler at få gjort en 
indsats nu. Der er blevet tegnet på et fantastisk halprojekt i Gauerslund, som 
virkelig kunne bringe vores lokalområde op på nutidigt niveau. Det er det vi har 
brug for.... ikke flere skovstier. 
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Lars Holm 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 

  

Annette Ysøe 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver at byvisionen er mangelfuld og der står det sammen som der 
gjorde for 10 år siden! Der står fx INTET om hvad et stort fælles idrætsanlæg vil 
gøre for vores børn, unge og ældre! Der er ej heller nævnt noget om, hvad vi gør 
med de fællesskaber og diverse aktiviteter der ikke foregår i naturen 
 

  

Torben Iversen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver at der mangler en helhed for at skabe bedre rammer for idrætten 
i byvisionen, der tænker jeg på det kommende idrætscenter. 
 

  

Martin Lauridsen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Jeg har som sagt boet i 7080 siden 2005 og som I ved er vi er mange som er flyttet 
til området de sidste 10-15 år. Som jeg ser de er det ikke en visionsplan vi har brug 
for. Vi har brug for at infrastrukturen følger med den vækst som området oplever. 
Vi har brug for tidssvarende idrætsfaciliteter. Bycentrum både i Brejning og Børkop 
er ikke værdige at vise frem. Vær nu jeres ansvar bevidst og kig på det først. 
  

  

Marianne Neerholt 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren stemmer nej til byvision Børkop og omegn, fordi den udelukkende 
fokuserer på koncepter og projekter med omdrejningspunkt i naturen. Det 
stemmer ikke overens med den borgerinddragelse, der har været i processen, hvor 
mange forslag har handlet om fællesskab/samling mellem byerne via udbyggelse 
af idrætsfaciliteterne i Gauerslund. 
 

  

Signe Bloch 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren synes at visionen for Børkop er for smal. Vi har en fantastisk natur og det 
skal der helt sikkert værnes om, men hvorfor står der intet om udviklingen af 
idrætslivet/-faciliteterne i byen? Jeg skal sidde klar ved midnat når de åbner for 
indskrivningen til gymnastik så min 5 årige datter kan nå at få en plads. 
  

  

Carsten Grønvall 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
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Borgeren mener at det kommende fritidscenter ved Gauerslund skal inkluderes i 
rapporten som et aktiv for området. Det er et vigtigt emne som vil være meget 
værdifuldt for hele området. Ellers ser rapporten fin ud. 
 

  

Fam. Glenstrup 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren spørger hvor den ny visionen og fornyelsen er. Gauerslund idrætscenter 
bør nævnes og priorteres højt. 
 

  

Tanja Wendicke 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren mangler planer for opgradering af indendørs aktiviteter ift de mange 
aktive idrætsudøvere i området. Hvor blev nyt byggeri af hal mm af? 
 

  

Jonas Vangsgaard 
Erichsen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren skriver: "Fællesskabet og samarbejdet mellem byerne" 
 
Til det sidste møde hvor der blev valgt hvilke af de 6 Byvisioner der skulle arbejde 
videre med, blev der på plenum spurgt om idærtsoplægget omkring det nye 
Idræts- & Aktivitetscenter vil komme med ind i Byvisionen. Hertil blev der sagt at 
det ville det. 
 
Borgeren ønsker at få Idræts- & Aktivitetscentret med i ByVisionen, så det lige så 
meget er en del af målsætningen for området. Det skal være med til at samle alle 
vores fælles interesser og med mulighed for at få et sted hvor alle de kommende 
aktiviteter og møder omkring ”Naturbyen - en byklynge ved Vejle Fjord” kan have 
sit udgangspunkt samt udspring.  Og derudover et sted hvor alle generationer kan 
mødes, hænge ud og dyrke fællesskabet på kryds & tværs af aldre og generationer. 
VORES OMRÅDE HAR FORTJENT SÅ MEGET MERE!  
 

  

Dorthe Kristiansen 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
 
Borgeren tør ikke støtte visionen fordi den slet ikke tager stilling til nyt/udvidet 
Idrætscenter som vi virkelig har brug for. Byen vokser og vokser men skoler, 
idrætsfaciliteter osv. kan ikke følge med. Det er I simpelt hen nødt til at have med i 
visionen. 
 

  

Bettine viig 
 

Nej, jeg støtter ikke byvisionen. 
  
Borgeren savner et kulturelt aspekt. For ensidigt fokus på natur 

  



 

 Teknik&Miljø - Byer og land - Projektudvikling INTERNT NOTAT 

Z:\Byer & Land\Udvikling Klima & Lokalsamfund\0_Byvisioner\02Børkop-Brejning\01_Proces\Høring\Høringssvar\Høringssvar Børkop resume af indkomne 
bemærkninger.docx Side 14 af 15 

 

Dorthe Christiansen 

Borgeren vil gerne noteres for et NEJ jeg støtter ikke byvisionen. 
Vi er allerede rig på meget natur inden for kort distance i Børkop og omegn. Jeg får 
besked på at det handler om at prioritere økonomien i Vejle Kommune og så er 
der noget som er mere vigtigt at bruge evt. penge og ressourcer på. 

  

Christina Spanggaard 
og Jesper Sørensen 

Borgerene skriver at såfremt I kan få fællesskab på tværs af byerne skrevet ind i 
byvisionen, uden det er et grønt fællesskab, kan de støtte byvisionen. Ellers kan I 
betragte vores skriv som et nej tak til byvisionen. 
 
”Naturbyen – en byklynge ved Vejle Fjord” er en flot titel til vores dejlige område.  
Forventningerne til materialet bliver desværre ikke indfriet, når vi læser hele 
byvisionen. Visionerne på 2.- og 3.pladsen ”Børkop 7080” og ”Vækst med 
livskvalitet” er stort set fraværende. Alle ”greb” omhandler natur. Vi anerkender 
fuldt ud at ”Naturbyen” vandt, men I står ikke ved jeres ramme for indholdet – og 
derved bliver borgernes s ønsker, som vi på demokratisk vis fandt frem til efter en 
længere proces, ignoreret. Tilbage står et flot salgsmateriale, som kommunen kan 
bruge til at sælge flere grunde i området. 
 

  

Allan Iversen 
 
 

Borgeren skriver at det er min indstilling, at byvisionen kun kan godkendes hvis: 
1. Områdets konkrete udfordringer kan relateres til byvisionen via 

inkludering i de 5 greb 

eller 

2. Der udarbejdes en helhedsplan for området, så vi kan få styr på væksten 

og at helhedsplanen løbende opdateres så længe området er i vækst. 

 

  

Per Nygaard Eg Jeg kan ikke støtte den nuværende byvision for området. Der mangler ganske 
enkelt tanker, omkring idræt og aktiviteter i området. Så vil gerne en 
omskrivning, af det nuværende materiale, så det fremgår, at borgernes  i 
området, ønsker merwe fokus på idræt. Særlig nyt idræt center, der kan 
fungere som samlingspunktet for området. 

  

Hanne Pjedsted 
CHristian Hansen 

Borgeren støtter gerne omkring borgernes s visioner omkring Børkop og omegn og 
har både spørgsmål og kommentarer. 
 
Det er positivt at inddrage borgernes  i ideudviklingen. 
- vi kunne ønske at projektet også vil inkludere vedligeholdelse af eksisterende 
stisystemer  
at private lodsejere ikke kan om-eller nedlægge stier  
at der skabes stisystemer langs fjorden  
 
Vi savner: 
- hvad der menes med "naturkorridorer" 
 
Vi håber: 
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-at man i høj grad  fremover vil interagere i samarbejde med de eksisterende 
lokalråd, så de enkelte mindre klynger også tilgodeses med tiltag 
 

  

Vejle-Fredericia 
Landboforening, 

Forningen skriver at udvikling af by- og lokalsamfund, hvor især fællesskab er 
omdrejningspunkt, er værdifuld for en øget livskvalitet og tilvækst. Det 
værdsætter foreningen. Landmænd og deres familier har deres liv på og omkring 
gården, men også i nærmiljøet, hvor god natur, naboskab, sociale forhold, gode 
skoler og institutioner er vigtige parametre.  
 
Landbruget ønsker gerne at være en part i denne udvikling. 
 
I forslaget er der beskrevet hvorledes naturen trækkes ind i byen, men det kunne 
også være interessant at se på, hvordan man kunne trække agrikulturen ind i byen. 
 
Byvisionen bygger på en generel udvidelse af naturen omkring Børkop og 
adgangen hertil. Som landbrug fylder erhvervet meget i landskabet, og vil være en 
nødvendig part i denne udvikling. Derfor er det også vigtigt at have en gensidig 
forståelse for nogle at de begrænsninger, der kan bekymre landmændene, når der 
ønskes udvikling og ændring i arealanvendelsen. 
Det er vores erfaring, at det er af afgørende betydning, at berørte landmænd 
inviteres tidligt ind i processen, og kan være med til at forme udviklingen. 

  

  

Lokal ProjektGruppe 
(LPG) for nyt 
idrætscenter i 
Gauerslund 

Vi bakker generelt op omkring temaet i byvisionen og vi vil gerne understøtte at 
naturen så meget som muligt tænkes ind i alle tiltag. 
 
Der er dog grundlæggende forhold i udkastet, som LPG finder betænkelige: 
Vi havde forventet at et kommende Idrætscenter i Gauerslund var et af de 
centrale punkter omkring emnet ”Fællesskaber, bevægelse og samlingssted”. 
Dette begrundes at vi ser centeret som et naturligt samlingssted og at et 
kommende idrætscenter også var et dominerende input fra borgernes  i 
visionsprocessen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


