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Foreningsmøde lørdag d. 14-11-2015, Café Blicher, Stensvang 

Deltagere: Anders Pedersen (BiU), Nicolaj Ravn (BiU), Jens E. Sørensen (BiU), Annalise Ousen 
(BiU), Gitte Frederiksen (BIF), Folmer Troelsen (Lokalarkivet), Else Sandahl Pedersen (Balle 
Valgmenighed), Kaj Poulsen (Hallen, Bredsten Seniorer), Jette Heiberg og Annelis Sindberg 
(Stensvangs Venner), Elin Klausen (aktivitetscenter, havekredsen), Bjarne Jakobsen 
(Spejderne), Anette Pedersen (Brugsen, Troldebo), Finn Eriksen (Håndværkerhuset).   

Referent: Hans Henrik Hjermitslev (BiU) 

Velkomst v/ Anders Pedersen 

1. Velkomst og kaffe 

2. Nyt fra Bredsten i Udvikling v/Anders 

Orientering om historien fra 1995. Lokalråd i Vejle Kommune 2007. 

Årets arbejde:  

a) Hjertestarter ved Balle Forsamlingshus fra Trykfonden, 16 personer på kursus i 
2016, folder kommer ud til alle borgere med informationer om alle der kan kontaktes 
ved alarm. 

b) V.O.S. bygning stillet til rådighed af Sydenergi, møde med foreninger og kommunen 
i april, ikke interesse fra seniorer, aftale med Ungdomsskolen om ungdomsklub og 
grejbank, skaterklub også med, Opbakning fra lokalråd i Gadbjerg og Skibet, 300 unge 
i alt. Men kommunen ønskede ikke at bidrage til renovering, da den ikke mente, at 
bygningen var ikke nok belagt med aktiviteter. Også 9 indsigelser fra naboer. Indtil 
videre er sagen afsluttet.  

c) Lokalråd over for kommunen. Holder øje med kommunale forringelser i Balle-
Bredsten. Ønske om cykelsti til Gadbjerg hos begge lokalsamfund.     

3. Byparken v/Hans Henrik 

Mødested for byens borgere, institutioner og foreninger 

Bålhytte – 250.000 af 300.000 kr. hjemme, etableres forhåbentligt i foråret 2016 

Boks med bold, petanque og suduko. Nøgle i Brugsen. 

BiU betaler græsslåning og arbejder på løsning med vedligehold af stier 

Fremtiden? Ideer, initiativer? Pedelfunktion, Markedsføring i forbindelse med indvielse, 
brug byparken i markedsdag i august. Spørge borgere, om de vil lave en gruppe 
omkring vedligehold af byparken. Fx ved Idræt i Dagtimerne og børnehaverne (opslag 
og information).  

Ideer kan sendes til BiU (biu7182@gmail.com), så vi sammen kan arbejde med at 
udvikle byparken.  

4. Gensidig orientering 
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a) Status for hallen v/ Kaj Poulsen. 6,8 mio. fra kommunen. 1 mio. skal selv skaffes 
inden nytår. Godt på vej med det. Derefter den sidste mio. ved indsamling og fonde i 
samarbejde med BIF og DGI. Projektet skal i licitation: 8,8 mio. Projektet indeholder 
halv hal med springgrav, fitnesslokale og fælleslokale til ungdomsklub og foreninger 
m.v. Forhåbentligt spadestik i 2016 og indvielse i 2017.  

b) BIF-jubilæum v/Gitte Frederiksen. Nedsat gruppe, der arbejder med foreningens 
150-årsjubilæum. 

c) Bredsten-Balle Seniorer v/Kaj Poulsen. Program på vej med aktiviteter om 
torsdagen. 

d) BiU opfordrer til, at alle foreninger lægger aktiviteter ind i kalenderen på 
www.7182.dk og på infoskærme ved at kontakte Jens Sørensen (BiU): 
biu7182@gmail.com. 

e) Fælles diskussion om, hvordan vi kan motivere borgerne til frivilligt arbejde. Vigtigt 
at gøre det attraktivt ved at gøre det sjovt for deltagerne. Skabe ejerskab hos 
borgerne. 

f) Gitte Frederiksen: Fokus på Bredsten i kommunen. 7. største by i kommunen. Måske 
opgradering til centerby på sigt, hvis der er lokalt initiativ og aktivitet i byen. 

g) Folmer Troelsen orienterede om planerne for Hærvejsmotorvej og trafiksituation 
omkring Bredsten, der er centralt placeret i forhold til Vejle Ådal Nationalpark. 

h) Folmer Troelsen orienterer om spildevandsledning fra Brandbjerg til Bredsten. 

i) Folmer Troelsen orienterer om Bredsten Vinen 2015 med motiv af Kærbølling set fra 
’Kirkebakken’ (Bønhøjgaard) i Bredsten. 2016 Ravning, 2017 Tørskind. 150-års 
jubilæum for Balle Friskole i 2016. 

j) Spejderne bygger bålhytte i Katdal finansieret af Balle Sparekasse. 

k) Brugsen haf fået ny uddeler. Brugsen vil gerne samarbejde med andre foreninger om 
arrangementer og informerer på infoskærme. 

l) Julefrokost i hallen 21. november. 230 tilmeldte indtil videre. Stadig billetter tilbage. 
Overskud går til halprojektet. 

5. Arrangementer det kommende år 

a) Juletræstænding 29. november fra kl. 16.00: Gymnastik er tovholder 

b) Julemarked i spejderhuset 27. november, kl. 10-15. 

c) Sankthans arrangeres af Storedal 23. juni 2016 

e) Pensionistfestival 27. maj 2016          

6. Strategi om fremtidsvisioner for byen v/Nicolaj 
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Strategi- og udviklingsplan for byen med 10 års horisont. Fælles projekter for hele 
byen. Gennemslagskraft over for kommunen. Proces på 6-12 måneder at skabe 
strategiplan: foreningsmøde, planlægningsmøde, borgermøde, opsamlingsmøde, 
arbejdsgrupper, udviklingsplan, offentliggørelse af plan. 

Begynder i dag med en SWOT-analyse (styrker, svagheder, muligheder, trusler) og 
derefter arbejde i BiU inden der indkaldes til borgermøde. BiU og 
foreningsrepræsentanter udfyldte skemaet. Det fungerer som udgangspunkt for det 
videre arbejde.    
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