Årsberetning nov. 2016 – nov. 2017
Da Engum Sogn Lokalråds årsmøde i år afholdes samme aften som dialogmødet med Vejle Byråd, har vi
valgt at husstandsomdele beretning og regnskab. Det giver mulighed for, at man i ro og mag kan læse
beretning og regnskab igennem, og at vi på årsmødet kan bruge tiden mere effektivt på valg af nye
medlemmer, dialog og eventuelle spørgsmål i det afsatte tidsrum. Da rusen over det flotte fremmøde til
sidste årsmøde havde lagt sig, og konsolideringen af det nye lokalråd var på plads, var det tid til at så
frøene for 2017.
Der er, som i 2016, arbejdet videre med opdeling af ideerne i fire arbejdsgrupper; Markedsføring,
Infrastruktur, Natur og Trafiksikkerhed. Arbejds-grupperne består af lokale borgere med interesse for det
givne område samt medlemmer fra lokalrådet. Det er vigtigt, at samarbejdet mellem sognets borgere,
foreninger, institutioner og lokalrådet til stadighed udbygges og styrkes for at skabe sammenhængskraft,
således at løsninger forankres bredest muligt.
I april blev der afholdt uformelt møde med skole, kirke, børnehave, sognets foreninger, aktive netværk og
kontaktpersoner. Mødets hovedemne var at sikre skolen og en sikker forbindelse til Tirsbæk Bakker over
Tornsbjerg, da det styrker tilgang til både skole og EUI. Emner, som netop stod foran en beslutning i Vejle
Byråd.
1. maj var Venstres byrådsgruppe inviteret til dialogmåde på Bredal Kro, og igen var fremmødet utrolig flot
og noget som gav genlyd i hele kommunen og ikke mindst hos byrådets øvrige politikere. Her blev der givet
håndslag på, at Venstres gruppe positivt arbejdede for en tunnel under Juelsmindevej.
10. oktober 2017
Foråret
var
også startskuddet
påKok
genopretningen
af med
søen
i Engum.
som
blevet startet
af en
Tidligere
sognepræst
i Engum Preben
har skrevet en ny bog
titlen
"Slip livet Et
løs".initiativ,
Han signerer
denvar
i Søndergades
Boghandel
20.
oktober.
gruppe
under Engum Skole tidligere. Med støtte fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN)
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2017 har generelt været præget af mange møder med politikere og embedsfolk i Vejle Kommune. Først
gjaldt det om at bevare den rekreative forbindelseskorridor – broen på Skibsholtvej. En kamp, som
desværre blev tabt, men ikke uden tilkendegivelse af at en stor del af den kommunale besparelse på 12,6
millioner kroner kommer tilbage til lokalsamfundet igen, bl.a. ved en trafiksikker løsning i Assendrupkrydset. Herefter har det været et stort arbejde at overbevise politikere og embedsfolk om, at der skulle
investeres i en forbindelse mellem Tirsbæk Bakker og Engum. En vigtig kamp om anlægsmidler og
skoledistrikter, som nu ser ud til at være vundet. Dette er ubetinget den største sejr for lokalområdet, da
Vejle ikke kun vil give en trafiksikker løsning, men også styrke grundlaget for skole og EUI.
forbindelsen
Der |er05/10/2017
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store idé” - shelterplads ved Ulbækhus, Engum-dag sammen med EUI, kortlægning af stier ved fjorden,
cykeltema i lokalområdet, og forbud mod gennemgående tung trafik på Engumvej samt færdiggørelse af
fartbegrænsningsanlæg i Bredal.

Uddybende ord og billeder:
Dødsfald

Fakta:
| 27/09/2017
”Engum”
nævnt 53 gange i VAF det seneste år
Skoleinspektør
var børnenes ven og lærerkollegiets mand
Facebook top 3 på rækkevidde:
1. ”Juni i dit sogn”, Sognefesten, (5.561 pers.), 40 likes
2. ”Så er der hul igennem”, Tunnel (4.764 pers.), 121 likes
3. ”Tung trafik”, Stop af gennemgående tung trafik (4.291 personer), 127 likes

Vejle
| 19/09/2017

Herremanden på Tirsbæk brugte Hornstrup Kirkes blytag i Engum

Vejle
| 19/09/2017

Engum samler børn og voksne til Lutherdag

Vejle
| 17/09/2017

Bredballeområdet forkælet i budgettet for 2018: Her er planerne

Vejle
| 17/09/2017

Bredballeområdet forkælet i budgettet for 2018: Her er planerne

Vejle
| 17/09/2017

18 millioner sendte flaget til tops i Engum

Vejle
| 16/09/2017

Borgmester ville gerne have haft alle med i budgetforliget

Vejle
| 12/09/2017

100 millioner kroner ekstra til børnene: 28 stemmer bag 600 millioners budgetforlig

Vejle
| 19/08/2017

Alle Vejles skoler siger nej til mobiler

Vejle
| 10/08/2017

Elever fejrer første skoledag - her er folkeskolernes elevtal

Vejle
| 10/08/2017

Toppolitikere har fokus på Tirsbæk og Engum

Vejle
| 22/06/2017

12 millioner kroner for en bro - det gør politikerne bløde i knæene

Vejle
| 22/06/2017

12 millioner kroner for en bro - det gør politikerne bløde i knæene

Vejle
| 20/06/2017

Heksen Esmeralda flyver til Bloksbjerg

Vejle

| 10/06/2017

Preben og Jill er skolens bedste venner

Vejle
| 08/06/2017

Engum skal på sogneudflugt til Ribe og Vadehavet

Vejle
| 04/06/2017

Engum indvier sø som en del af sommerfesten

Vejle
| 01/06/2017

626.000 kroner på spil: Tre lokalsamfund honoreret for gode idéer

112
| 17/05/2017

Tyve stjal pengeskab fra skole

Vejle
| 04/05/2017

Engum fik håndslag på tunnel - men garantien dækker ikke
21

Vis flere

Vejle
| 04/05/2017

Engum fik håndslag på tunnel - men garantien dækker ikke

Vejle
| 03/05/2017

Vejleplan på 1000 sider - nu efterlyser borgere handlekraft

Vejle
| 02/05/2017

Venstres byrådsgruppe totalt overrumplet i Engum

Vejle

| 28/04/2017

Engum vil tale landsbyens sag

Dødsfald
| 05/04/2017

Dødsfald

Vejle
| 02/04/2017

Venstre på landsbyturné

Vejle
| 25/03/2017

Fodbold-drenge dannes til at blive gode skatteborgere

Vejle
| 24/03/2017

Spiste pizza med fodbold-drenge i stedet for VIP-galla

Galleri fra Sportsgalla i Vejle

Dagens portræt
| 22/03/2017

Herfra Jonnas verden går

112
| 21/03/2017

Indbrud på Engum Skole

Give
| 16/03/2017

Livets vilkår er skubbet til side

Vejle
| 14/03/2017

Debutant skrev sin første digte i stilehæftet på Engum Skole. Nu skriver hun om
kærlighed.

Vejle
| 12/03/2017

Vejlenserne havde spenderbukserne på til indsamlingsdag

Hedensted
| 06/03/2017

Kommunemestre fra Sole

Hedensted
| 06/03/2017

Kommunemestre fra Sole

Sport
| 02/03/2017

MTV-vinder kaster glans over Vejles sportsgalla

Vejle
| 01/03/2017

Golfbane pilles ud af stor boligudstykning

Vejle

| 27/02/2017

Glad for livet som bonde

Vejle
| 19/12/2016

Generationsmøder spreder sig nu til flere lokale skoler

Vejle
| 15/12/2016

Politikerne giver millionstor julegave til de frivillige

Give
| 11/12/2016

Team Smart-Parat-Svar-Thyregod tæt på sejren

Vejle
| 23/11/2016

Fotograf får international hæder fra National Geographic
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Vejle
| 23/11/2016

Fotograf får international hæder fra National Geographic

Vejle
| 20/11/2016

- Jeg kan ikke trøste bort, at et menneske skal dø fra sine børn. Men jeg kan
lytte

Vejle
| 20/11/2016

Inge har altid været præst for dem på kanten

Vejle
| 15/11/2016

Elever dyster i gode ideer om trafik og sikkerhed i Campus Hallen

Vejle
| 06/11/2016

Lokalråd arbejder for sikker skolevej til Engum Skole

Vejle
| 02/11/2016

Stort behov for flere dagplejere i Vejle

Vejle
| 05/10/2016

Ungt par fik energi til både bil og nyopført hus

Vejle
| 28/08/2016

Demensen bekymrer mig

