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d. 27. oktober 2016 

JKP 

 

Beretning til generalforsamlingen i Lintrup-Hjerting Borgerforening d. 27. okto-

ber 2016 

Borgerforeningen har ifølge vedtægterne 3 hovedopgaver: 

1. at være talerør for borgerne i Lintrup og Hjerting sogne over for offentlige myndigheder, 

organisationer og andre, især Vejen Kommune. Opgaven som talerør varetager vi ved at 

fremføre Borgerforeningens synspunkter skriftligt og mundtligt ved møder med kommu-

nen, ved samtaler med politikere m.fl., i høringssvar og kommentarer til planer og andet, 

som vi får fra kommunen eller får kendskab til på eget initiativ. 

2. at tage initiativer på områder, som ikke varetages af andre foreninger eller naturligt hen-

hører under andre foreninger i Lintrup eller Hjerting. 

3. at tilbyde aftenskoleundervisning via Lintrup Aftenskole. 

 

Borgerforeningen består principielt af alle borgere i Lintrup-Hjerting, fordi alle, der er fyldt 18 år 

og bor i området, kan deltage i generalforsamlingen og lade sig opstille til bestyrelsen. Borgerfor-

eningen er derfor ikke en forening i gængs forstand. Det er heller ikke en forening, man skal betale 

kontingent til, men man må gerne give et økonomisk bidrag, hvis man har lyst.  

Økonomien dækkes derfor via et tilskud fra Vejen Kommune – ca. 28.000 kr. i år.  

Hvis vi skal være troværdig som talerør og interessevaretager, er det vigtigt, at de synspunkter vi 

fremfører over for Vejen Kommune og andre er rimeligt dækkende for de synspunkter og holdnin-

ger, som borgerne i Lintrup-Hjerting har.  

Vi holder derfor jævnligt bestyrelsesmøder - 8-10 møder om året - for at drøfte sager og aktivite-

ter, som er af betydning for vores område. Men derudover holder vi dialogmøder hvert halve år 

med foreningerne i området, hvor vi orienterer hinanden om, hvad vi hver især har gang i, og hvad 

vi har af synspunkter om dette eller hint.  

 

I det seneste år har vi desuden været arrangør eller medarrangør af to borgermøder. I januar må-

ned i år borgermødet, hvor Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter blev oprettet, og i maj må-

ned, hvor vi havde et borgermøde om den nye udviklingsplan for Lintrup og Hjerting.   
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Lintrup Børnecenter/Støtteforeningen 

I min beretning til generalforsamlingen sidste år fyldte fremtiden for skolen i Lintrup meget. Som 

bekendt havde der siden årsskiftet 2014/15 været udsigt til, at kommunen ville lukke skolen i Lin-

trup og flytte alle børn til Rødding Skole. Heldigvis havde kommunen dog lyttet så meget til vores 

indsigelser, at vi sidste efterår kunne forvente, at skolen ville blive videreført som en filial af Rød-

ding Skole. Den endelige beslutning om det blev dog først truffet i byrådet d. 12. januar i år, hvor 

byrådet vedtog skoleplanen for de næste 4 år. 

Byrådets beslutning betyder, at skolen nu videreføres som en del af Rødding Skole.  Det er dog en 

betingelse, at skoledelen af Lintrup Børnecenter har mindst 75 elever. Hvis skolen falder under 75 

elever vil skolen, vil byrådet uden tøven lukke skolen.  

Med et fald i børnetallet i vores område bliver det en stor udfordring at holde elevtallet over 75 

elever. Det er derfor afgørende for skolens fremtid, at der bliver en massiv opbakning bag børne-

centret.  

Det er derfor godt, at der er blevet oprettet en støtteforening for børnecentret. Den har til opgave 

at styrke opbakningen bag børnecentret og om muligt skaffe elever, som bor uden for skoledistrik-

tet.  Støtteforeningen yder også praktisk bistand og tilskud til særlige aktiviteter i børnecentret. 

Støtteforeningen er kommet godt i gang og arbejder energisk, men det ville være ønskeligt med en 

støtte opbakning bag støtteforeningen, som p.t. har ca. 50 familier som medlemmer.  

 

Andre sager med Vejen Kommune 

Vi har også været i kontakt med Vejen Kommune på andre områder.   

Vi har gjort kommunen opmærksom på, at der mangler byggemuligheder i vores områder og har 

foreslået, at der bliver mulighed for at udstykke byggegrunde. Der er naturligvis ikke behov for 

store udstykninger, men det vil være godt, hvis der kan anvises enkeltstående grunde, som let kan 

sluttes til eksisterende forsyningsanlæg.  

På borgermødet d. 22. maj i år fremlagde en gruppe borgere et forslag om udstykninger i området 

mellem Nyvej og Lyngbjergvej umiddelbart nord for den eksisterende bebyggelse i Lintrup By. Det 

forslag har vi sendt videre til Vejen Kommune, så det kan indgå i kommunens arbejde med revisio-

nen af kommuneplanen.  

Kommuneplanen skal revideres i 2016 og 2017, men foreløbig har vi overtalt kommunen til at ud-

byde en byggegrund på Toftager, som har ligget ubebygget i en længere årrække. I Hjerting By kan 

der udstykkes ubebyggede lommer i den eksisterende bebyggelse, hvis der viser sig et behov. 
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Vi har desuden deltaget i høringen om udvidelsen af Linkogas. Vi synes det er godt, at en lokal 

virksomhed vokser og kan bidrage til forsyningen med bæredygtig energi. Vi har derfor stillet os 

positive over for udvidelsen, selv om den ikke bidrager til at forskønne landskabet.  

Men vi har også gjort opmærksom på, at vejnettet i vores område ikke er dimensioneret til at klare 

den store belastning med tung trafik, som er i vores område, og at udvidelsen af Linkogas fører til 

en yderligere belastning af vejnettet. Det kan man konstatere ved selvsyn, når man møder en last-

bil på Nyvej eller kører på den østlige del af Tornumvej. 

Det har vi fremført i høringssvaret til lokalplanen om udvidelsen af Linkogas i februar måned og 

ved vores årlige møder med økonomiudvalget i marts måned. Det har indtil nu været forgæves.  

Men vi vil fortsætte, selv om kommunen har bundet vejbudgettet for de kommende år til forbed-

ringer af vejnettet ved Holsted og til tilkørselsramper til motorvejen ved Vejen. 

Vejen Kommune har revideret cykelstiplanen i indeværende år. Den fører ikke til cykelstier i vores 

område i en overskuelig fremtid. Vi fremsendte vores ønsker forud for revisionen, bl.a. om en cy-

kelsti fra Efterskolen i Dover til Foldingbro - ligesom man har det ved Skibelund Efterskole – men vi 

har i øvrigt ikke været udfarende. Dels har vi hele tiden ligget langt nede i kommunens prioritetsli-

ste, dels må problemerne med den tunge trafik løses, inden det giver mening at lave en cykelsti 

langs Nyvej.  

Før sommerferien var vi indkaldt til et møde, hvor kommunen orienterede om kommunens lands-

bypedelordning. Den indebærer, at hvert lokalområde får udpeget en fast kontaktmand – en slags 

vejmand – som tager sig af kommunens veje og arealer i området.   

Hvis vi mener, at der er ting, der trænger til at blive holdt vedlige eller ordnet, skal vi rette hen-

vendelse til kontaktmanden, som herefter skal tage sig af sagen eller bringe den videre, hvis han 

ikke kan løse sagen. Kontakten til kommunens kontaktmand sker via Borgerforeningen – Henning 

Fisker. Ordningen er netop trådt i kraft for vores område.  

Kommunen har desuden etableret en landsbypedelservice, hvor foreninger og andre kan få hjælp 

til praktisk arbejde, forudsat arbejdet ikke tager jobs fra professionelle. Arbejdet udføres af folk, 

som jobcentret søger at hjælpe ind på arbejdsmarkedet. Materialer skal foreningerne dog selv 

betale.  

Den kommunale landsbypedelordning berører ikke vores egne frivillige landsbypedeller, der ar-

bejder videre som hidtil. De yder fortsat praktisk bistand til foreninger o.l., f.eks. almindelig vedli-

gehold, reparationer og opgaver i forbindelse med klargøring og afvikling af arrangementer. Kon-

takten til landsbypedellerne sker gennem Henning Fisker. 

Det årlige dialogmøde med Vejen Kommunes økonomiudvalg blev afholdt d. 30. marts. Her talte vi 

om de ting, som optager os. Især nævnte vi, at trafikforbindelserne til ungdomsuddannelserne i 
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Ribe og Vejen er dårlige, men at de er umulige til erhvervsuddannelserne i Kolding og Esbjerg. Hvis 

man benytter offentlig trafik til erhvervsuddannelserne i Kolding og Esbjerg, skal man tage af sted 

dagen før undervisningens start om morgenen og kan først komme hjem dagen efter, at undervis-

ningen er sluttet om eftermiddagen. 

Vi synes det udgør et meget reelt problem for de unge og deres familier i Lintrup-Hjerting områ-

det. Men vi blev belært om, at det ville kommunen ikke tage sig af, og at det måtte man leve med, 

når man ville bo i Lintrup-Hjerting. Punktet udløste i øvrigt en diskussion om brug af knallerter før 

og nu. Jeg tror ikke, at vi kan rokke kommunen ret meget i den sag, så vi er henvist til at løse pro-

blemet på egen hånd uden hjælp fra det offentlige.  

Borgerforeningen påtænker derfor at undersøge, om transportbehovet for de unge kan løses ved 

samkørsel, så pendlerne tager de unge med til trafikknudepunkterne i Brørup eller Rødding eller 

med helt frem til Kolding eller Esbjerg.  Det burde være muligt, når næsten 400 personer kører ud 

af Lintrup-Hjerting hver morgen for at arbejde udensogns.  

Udviklingsplan 

Bestyrelsen har i det seneste år brugt mange timer på at forberede en ny udviklingsplan for Lin-

trup og Hjerting.  Udviklingsplanen har også været emne for et borgermøde, som blev holdt d. 22. 

maj i år. Der kom mange gode forslag frem under borgermødet. Og en god del af forslagene fra 

borgermødet indgår i den endelige udviklingsplan, som blev færdig i august måned og kan læses 

på hjemmesiden lintrup-hjerting.dk. 

Udviklingsplanen angiver, hvad Borgerforeningen alene eller sammen med andre vil arbejde med 

til gavn for vores område i de kommende år. Der er mange forhold i omverdenen, der påvirker 

udviklingen i Lintrup-Hjerting, og som en udviklingsplan ikke kan ændre noget ved. Udfordringen 

har derfor været at lave en plan, som på den ene side er ambitiøs, men som på den anden side 

også er realistisk.  

Vi synes selv, der er kommet noget fornuftigt ud af forberedelserne. Næste udfordring bliver så at 

komme fra ord til handling.  

De tidligere udviklingsplaner for Lintrup og Hjerting stammer fra 2010 og med 6 år på bagen var 

tiden kommet, hvor det var passende at få udviklingsplanerne opdaterede. Vejen Kommune er 

også i gang med at revidere sin landdistriktspolitik og har efterspurgt opdaterede udviklingsplaner 

fra lokalrådene. 

Det overordene formål med udviklingsplanen er, at det skal være godt at bo og leve i Lintrup-

Hjerting. Planen skal også bidrage til, at virksomheder og landbrug har gode udviklingsmuligheder i 

vores område, og at små virksomheder kan etablere sig i den eksisterende bygningsmasse i områ-

det og vokse sig større, hvis det viser sig muligt.  
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Den primære målgruppe for udviklingsplanen er børnefamilier. Andre, som er interesseret i at bo i 

vores område og blive en del af fællesskabet, er også velkomne. Er der nogle, som blot ønsker at 

bo og leve for sig selv, har vi også plads til dem. 

I arbejdet med udviklingsplanen har vi støttet os til en landsbyanalyse, som Vejen Kommune har 

lavet af de enkelte landsbyer i kommunen. Analysen kan findes på Kommunens hjemmeside.  

Analysen tegner et ret positivt billede af Lintrup og Hjerting og konkluderer, at der bor mange res-

sourcestærke familier i vores område, og at området fremstår driftigt med et godt sammenhold og 

mange aktiviteter. Den viser også, at indkomstniveauet er relativt højt sammenlignet med andre 

dele af kommunen, og at befolkningen er relativt ung med forholdsvis mange børn og få gamle.  

Det er naturligvis et godt udgangspunkt, men det kan dog ikke skjule, at vi er udfordret på indbyg-

gertal og børnetal. 

Der bor ca. 1.100 personer i Lintrup-Hjerting sogne – i Lintrup 782 personer og i Hjerting 315 per-

soner medio 2016. I Lintrup kryber tallet lidt, men langsomt nedad. I Hjerting er indbyggertallet 

vokset i de senere år, men nu ser ud til at stagnere og vil formentlig begynde at sive nedad.  Set 

over en længere årrække har begge sogne haft et faldende indbyggertal.  

Indbyggertal Lintrup-Hjerting sogne  

Sogn (primo år) 1950 1970 2000 2010 2016 

1. Lintrup 1082 934 808 821 784 

Hjerting 425 362 261 294 315 

Begge sogne 1507 1296 1069 1115 1099 

Parallelt med faldet i indbyggertallet er der også et fald i børnetallet, så børnetallet nærmer sig 

den kritiske grænse for skoledrift i Lintrup.  

I 2010 blev der født 22 børn i Lintrup-Hjerting. Det tal var i 2015 faldet til 15 nyfødte. Årgange på 

15 børn vil gøre det svært at få nok børn til en skole. Men i 1. halvår af 2016 er der kun født 3 børn 

i Lintrup-Hjerting. Faldet er allerede ved at slå igennem i dagplejen og rammer børnehaven om 2½ 

år og skolen om senest 6 år.  

Hvis udviklingen ikke ændres snarest, vil vi ikke kunne beholde Børnecentret i Lintrup. Det er der-

for vigtigt, at vi gør, hvad der er muligt for, at det nu og i fremtiden er attraktivt for børnefamilier 

at bo og leve i Lintrup. Det er som nævnt et hovedsigte med udviklingsplanen. 

Et af punkterne i udviklingsplanen er at vi skal tage godt imod tilflyttere og søge at inddrage dem i 

livet i vores område. Borgerforeningen har derfor udarbejdet en velkomstfolder til nye borgere. Vi 

byder dem også velkommen med en blomst. Vi – Sabine Hundstrup - får oplysningerne om tilflyt-

tere fra kontaktpersoner rundt omkring i de to sogne, fordi kommunen ikke må give os oplysnin-

2025 

? 
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gerne, selv om den råder over oplysningerne. Det er i den forbindelse også vigtigt, at tilflyttere 

bliver inviteret med til fællesaktiviteter i området. 

Sporet ved Lintrup 

Ved generalforsamlingen for 1 år siden fortalte jeg, at vi havde fået finansieringen af vores vandre-

sti Sporet ved Lintrup endeligt på plads. Den er blevet mulig ved tilskud på 2x22.000 kr. fra Sporet i 

Landskabet og Nordeafonden. 

 

Vi har brugt sidste vinter til at sætte markeringspæle op langs stien og til at få lavet en god ned-

gang til Kongeåstien på Kongeåvej vest for Thomas Andreasens ejendom. Vi har desuden lavet en 

lille folder om stien, som er anbragt i folderkasser rundt på stien, og tre informationstavler, som er 

placeret ved stien. Vi kunne derfor indvi Sporet med snoreklipning og beværtning ved bålhytten i 

Præsteskoven i april måned i år. 

Vi synes, der er kommet en rigtig fin sti ud af anstrengelserne, og det er vores indtryk, at stien bli-

ver brugt flittigt, især området ved bålhytten og Viggos søer i Præsteskoven. Vi kan i hvert fald se, 

at græsset på parkeringsarealet i Præsteskoven er blevet godt slidt. Vi kan også notere, at der har 

været efterspørgsel efter folderne, hvor vi indtil nu har uddelt næsten 500 foldere. Folderen kan i 

øvrigt findes på nettet under Spor i Landskabet og på vores lokale hjemmeside. 

  

Bålhytten indgår som en vigtig del af sporet ved Lintrup. Bålhytten har nu været i brug i 3 år og 

fremstår fortsat pæn og indbydende sammen med søerne og de tilstødende arealer. Hytten er 

meget søgt af børn og voksne i vores område, men også folk fra omegnen besøger stedet og har 

fornøjelse af det.    

Når området i Præsteskoven fremstår pænt og indbydende skyldes i det i høj grad en indsats fra 

vores frivillige landsbypedeller, især Henning Thyssen. Det skylder vi dem stor tak for og håber, at 

de vil fortsætte med det i lang tid fremover. 

Vi har ikke andre stiprojekter på bedding i øjeblikket, men tager gerne fat igen, hvis der er interes-

se for det. Men ellers vil jeg sige, at vores område er privilegeret ved let adgang til natur og det 

åbne landskab. 

Hjemmesiden www.lintrup-hjerting.dk 

Den nye hjemmeside Lintrup-hjerting.dk har nu været i luften godt 1 år. Jeg synes, at den ser rigtig 

fin ud og har givet et løft af vores præsentation af os selv over for omverdenen.  

Udgifterne deles mellem Borgerforeningen, LUG, Aktivitetscentret og Menighedsrådet. Og har en 

forening ikke råd til at bidrage, kan den stadig få bidrag optaget på hjemmesiden.  
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Det er Jens Christian Andersen og Louise Madsen, som er tovholdere på hjemmesiden og sikrer, at 

den fungerer, som den skal. De hjælper også dem, der har svært ved at finde ud af at lægge noget 

ind på hjemmesiden. Jeg vil på Borgerforeningens vegne gerne takke dem for deres indsats.  

Det er dog ikke alle foreninger, som lægger materiale ind på hjemmesiden eller sørger for at fjerne 

forældet tekst. Der har derfor været behov for at opfordre foreningerne til at bruge hjemmesiden 

noget mere. Og det ser ud til at have hjulpet noget. Kalenderfunktionen er i hvert fald blevet bed-

re her i efteråret.   

Der er naturligvis altid plads til løbende forbedringer. Det indgår derfor i udviklingsplanen, at 

hjemmesiden skal søges udbygget med oplysninger målrettet ikke-lokale, f. eks. turister eller per-

soner, som overvejer at bosætte sig i vores område.  

Lintrup Aftenskole 

Borgerforeningens tredje ben er Lintrup Aftenskole, som Benedicte Andersen og Mona Henriksen 

styrer. Aftenskolen er én af de mindre aftenskoler i Vejen Kommune, men én af de levedygtige og 

lokalt forankrede.  

Aftenskolen har 3-3 aktiviteter pr. halvår. Klassikeren er hold i glasarbejder. Derudover arrangerer 

aftensolen virksomhedsbesøg o.l. I indeværende efterår er der to hold med glasarbejder. Et virk-

somhedsbesøg måtte desværre aflyses. Desuden kommer diætist Malene Iskov fra Hammelev og 

holder foredrag.  

Aftenskolen tager gerne nye kursusemner op, hvis der kommer forslag, og forslagsstillerne kan 

mønstre mindst 8 deltagere. 

Aftenskolens program offentliggøres på hjemmesiden www.lintrup-hjerting.dk, på facebook, på 

opslagstavlen i Lintrup Aktivitetscenter og i NyTirsdag. 

Det var ordene til generalforsamlingen. 

  

http://www.lintrup-hjerting.dk/
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Bilag: Oversigt over indsatsområder i Udviklingsplanen  

(Bilaget er ikke en del af beretningen, men er alene medtaget til orientering) 

1. Lintrup Børnecenter 

Målet for indsatsen er, at der som minimum skal være 85 elever i skoledelen og 35 børn i 

børnehavedelen i Lintrup Børnecenter i planperioden frem til 2021. 

Tovholder for indsats er Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter 

2. Bosætningsmuligheder 

Målet er, at der kan udbydes 10 byggegrunde i Lintrup-Hjerting i planperioden 2017-21. I 

Lintrup kan udlægget f. eks. ske på arealerne mellem Nyvej og Lyngbjergvej i området 

umiddelbart nord for sportspladsen. I Hjerting kan der udstykkes enkelte byggegrunde i 

lommer af jordstykker i Hjerting By. 

Status: Forslag er fremsendt til Vejen Kommune. 

3. Områdeforskønnelse 

a. Blomster ved indfaldsvejene 

b. Træplantning 

c. Skilte ved indfaldsvejene 

d. Vartegn/byport og/eller kunstnerisk udsmykning 

e. Oprydningsdag 

f. Byfornyelse 

i. Henstilling til grundejere om at rydde op og vedligeholde, hvor der er for-

sømte huse og grunde 

ii. Udpegning af huse til nedrivning 

iii. Fremtidig anvendelse af ”nedrivningsgrunde”  

4. Fælleskab 

a. Modtagelse af tilflyttere 

Status: Tilflyttere modtages med folder og velkomstblomst.  

b. Netværksdannelse via sociale medier, herunder e-board 

c. Fællesspisning 

d. Børnenes udviklingsplan 

Børnene i Lintrup Børnecenter udarbejder en udviklingsplan for Lintrup-Hjerting set 

i børneperspektiv 

e. Legepladser 

Opdatering og fornyelse af eksisterende legepladser i Lintrup og Hjerting. Faciliteter 

for de store børn.  

f. De frivillige landsbypedeller. 

Status: Orientering om de frivillige landsbypedeller er lagt på www.lintrup-

hjerting.dk 

5. Fritidsliv 

http://www.lintrup-hjerting.dk/
http://www.lintrup-hjerting.dk/
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a. Drift og udvikling af eksisterende naturstier 

Vedligeholdelse af Sporet ved Lintrup og bålhytten i Lintrup Præsteskov 

b. Opførelse af shelters 

c.  Eventuelt anlæg af nye vandre- og naturstier 

d. MTB-stier 

Information om eksisterende MTB-sti ved Lintrup Præsteskov og bistand ved opret-

telse af nye 

e. Anlæg af tennisbane 

Forudsætter udspil fra interesserede. 

f. Adgang til udstyr til udendørs aktiviteter ved sportspladsen 

6. Transport 

a. Samkørsel som erstatning for den manglende kollektive transport 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge behovet for samkørsel, spe-

cielt samkørsel for unge, der søger ungdomsuddannelserne. 

7. Vejforhold  

a. Udbygning af Nyvej 

8. Indvandrere og flygtninge 

a. Indvandrere 

i. Modtagelse og deltagelse i fælles aktiviteter i Lintrup-Hjerting 

ii. Kulturaften med indvandrere 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som undersøger behov og muligheder for 

at arrangere kulturaften, hvor der serveres mad og underholdes med sang 

og musik fra indvandrernes hjemlande 

b. Flygtninge 

På stand-by. 

9. PR – branding – kommunikation 

a. Drift og udvikling af www.lintrup-hjerting.dk 

Status: I gang. Tovholdere Jens Chr. Andersen og Louise R. Madsen 

b. Foldere til fordeling hos ejendomsmæglere og lokale arbejdspladser 

c. Menu-punkt på hjemmesiden, som er målrettet ”ikke-lokale” 

d. Omtale i lokale medier og sociale medier 

Hvordan får Lintrup-Hjerting omtale i lokale medier og i sociale medier? Hvordan 

kan vi hjælpe hinanden med at få omtale? Der afholdes minikursus i kommunikati-

onsarbejde. 

10. Bæredygtighed 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge og stille forslag til, hvordan borgerne 

i Lintrup-Hjerting kan arbejde med bæredygtighed. 

 

http://www.lintrup-hjerting.dk/

