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Referat fra Lokalrådets 1. ordinære generalforsamling  
Torsdag den 15.oktober 2009 kl. 19.30  

Mødet blev afholdt i Jerlev Kultur- og Idrætshus, lille sal. 
 
Mødeleder: Formand Annemarie Holt 
  
Dagsorden iht. Lokalrådets vedtægter. 
 

Dagsorden Referat 
1. 
Valg af dirigent 

 
Bestyrelsen foreslog Jørgen Balle Kristensen 
Jørgen blev valgt 
 

2. 
Valg af stemmetællere 
 

 
Der var enighed i forsamlingen om ikke at vælge stemmetællere. 
 

3. 
Lokalrådets beretning  
 
 
 
 

 
Formand Annemarie Holt gennemgik en detaljeret og meget be-
skrivende årsberetning. 

 
 

Beretning for året 2008-2009. 
 
Den 11. september 2009 kunne Lokalrådet for Ødsted og Jerlev 
sogne fejre årsdag. Det er godt et år siden, en initiativgruppe ind-
kaldte til møde på Ødsted Skole og Lokalrådet for Ødsted og Jer-
lev sogne blev en realitet.  
 
Ambitionerne bag stiftelsen af Lokalrådet var at skabe nærhed i 
forhold til beslutningerne i Vejle Kommune. Efter kommunalre-
formen og etableringen af de store kommuner, synes vejen til 
beslutninger meget længere og frygten for at landdistrikterne 
bliver glemt i den nye storkommune, er reel. Vi ønsker at have 
indflydelse på udviklingen af vores lokalområde og et lokalråd 
skal således være talerøret ind til Vejle Kommune. Filosofien er 
enkelt – samme står vi stærkere end som enkelt person, enkelt 
forening eller by. 
 
 
Vejle Kommune viste stor interesse for etableringen af lokalrådet i 
Ødsted/Jerlev. Dels støtter kommunen etableringen økonomisk 
de første 3 år, dels har lokalrådet indgået en samarbejdsaftale, der 
nøje konkretisere de nærdemokratiske spilleregler mellem lokal-
rådet og kommunen.  
 
Og hvad har Lokalrådet så udrettet det første år? 
 
Det første år har været præget af opstartsaktiviteter; vi skulle fin-
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de vores ben at stå på! Lokalrådet er jo et repræsentativt råd, der 
fremfører og udfører idéer og visioner, som udspringer fra borge-
re, foreninger og erhvervsliv. Nogle af de første udfordringer vi 
tog hul på var: 

 Fastlæggelse af Lokalrådets arbejdsgrundlag med udgangspunkt i samar-
bejdsaftalen med Vejle Kommune.  

 Opstille visioner og missioner for lokalområdets udvikling 

 Forslag til konkrete projekter og udviklingsaktiviteter i vores område 

 Finde en samarbejdsform med borgere, foreninger og erhvervsliv 

 Opstarte og udvikle en hjemmeside, hvor vi kunne præsentere Lokalrådet og 
samle information omkring udviklingsaktiviteter, arrangementer mv. 

 
Vi valgte at bearbejde disse punkter ad 3 gange gennem afhol-
delse af møder med lokalområdets foreninger og erhvervsliv, 
samt et borgermøde hvor alle var velkomne. 
 
Den 27. januar 2009 havde vi det første møde med foreningerne. 
Vi havde inviteret ca. 34 foreninger og havde et pænt fremmøde 
trods dårlige odds. (Det var nemlig den dag, hvor DK besejrede 
Tyskland med 27-25 i den sidste mellemrundekamp ved VM i 
håndbold for mænd.) Mødet var udbytterigt og resulterede i 
mange gode input til Lokalrådets videre arbejde, samt forslag til 
udviklingsaktiviteter som kunne iværksættes i vores område. 
Konkret udmundede mødet i et samarbejde mellem en række 
grundejerforeninger, om at gå sammen omkring snerydning, for-
sikringer osv.  
 
Mødet med de erhvervsdrivende i Ødsted og Jerlev blev afholdt 
den 24. februar 2009. Vi har ca. 85 registrerede virksomheder i 
området men kun 15 dukkede op. Trods de få fremmødte var der 
livlig debat. Også her fik vi input til det videre arbejde. Emner som 
manglende erhvervsjord i vores område, grusgravning mellem 
Ødsted og Jerlev samt udviklingsvisioner for Ødsted og Jerlev, 
blev bragt op denne aften. 
 
Vi afsluttede vores debatrunde med borgermødet den 16. april 
2009 i Jerlev Forsamlingshus. Vi havde en meget spændende af-
ten, hvor vi havde besøg af John Christensen fra Smids-
trup/Skærup Lokalråd, der kunne fortælle om deres erfaringer 
med opstart af lokalråd. Søren Peschardt var mødt op for at give 
os opbakning og nogle gode råd med på vejen. Vi havde besøg af 
7. klasse fra Ødsted Skole. De havde lavet en udstilling over te-
maet ”Hvad kan man gøre, så den by, man bor i, bliver et bedre 
sted at bo”. Det var et meget relevant og interessant indslag. Vi 
havde besøg af Peter Sepstrup fra Vejle Kommunes udviklingsse-
kretariat, som gav startskuddet til uddannelse af udviklingsagen-
ter i vores lokalområde. Sidst men absolut ikke mindst havde vi 
besøg af ca. 40 borgere fra Ødsted og Jerlev, som ivrigt deltog i 
debatten og gav os gode idéer til det videre arbejde.  
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Disse 3 møder har således dannet grundlaget for opstilling en 
vision for den fremtidige udvikling af Ødsted og Jerlev, samt en 
række målsætninger. 
 
Visionen: at skabe et blomstrende lokalsamfund med udvikling, 
aktivitet og fællesskab. 
 
Mål: 

 At være bindeled mellem Ødsted og Jerlev Sogne og Vejle Kommune. 

 At fremme udviklingen og samarbejdet i vores lokalområde 

 At være synlige, og i dialog med alle foreninger, erhvervsliv og borgere 

 At stå til rådighed for dem, der ønsker hjælp 

 At være til stede ved forhandlinger med kommunen, hvis det ønskes 

 At alle parter bevarer deres suverænitet 

 At fremstå som et upolitisk råd 

 
Konkrete aktiviteter 
Udover det store arbejde med opstartsaktiviteterne omkring Lo-
kalrådet, har det første år også været præget af aktiviteter om-
kring konkrete projekter. 
 
Som jeg nævnte ganske kort før, har Vejle Kommune, anført af 
lokalrådet, igangsat en uddannelse af vores ildsjæle i området 
hvor der sættes fokus på, hvordan man gennemføre projekter 
med lokale ressourcer. Det er et uddannelses forløb over 5 aftner, 
hvor der gives råd og vejledning til opstart, formulering og gen-
nemførelse af lokale projekter. Konkret har det betydet, at føl-
gende 4 projekter er igangsat: 

 Juletræ i Ødsted 

 Kortlægning af stier i Ødsted og Jerlev området 

 Lys på cykelstien mellem Ødsted og Jerlev, samt cykel- og gangsti på Ammits-
bølvej 

 Udarbejdelse af en velkomstfolder – som skal omdeles til både nuværende og 
kommende borgere 

 
Projekterne er ikke endeligt gennemført endnu men vi venter os 
meget af resultatet, idet udviklingsagenterne arbejder meget se-
riøst på opgaverne. Jeg vil derfor gerne sende en stor tak til de 
implicerede ildsjæle for deres store engagement og gåpåmod. I 
fremstår samtidig – uanset om I vil eller ej – som ambassadører 
for Lokalrådet intentioner og idéer om samarbejde i vores lokal-
område.  
 
Deltagelse i eksterne projekter 
Udover egne projekter har det været muligt at deltage i et antal 
eksterne projekter.  
 
Blandt 9 andre landsbyer fik Ødsted muligheden for at deltage i 
et projekt initieret af Vejle Kommune. Det er et landsbyprogram, 
der skal være med til at skabe sammenhæng i udviklingen af by-
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rum i Vejle Kommunes landsbyer, og de vil sætte fokus på de ste-
der, der kan være med til at gøre en forskel i de enkelte bymiljøer. 
Vejle Kommune vil sammen med de enkelte landsbyer udarbejde 
et landsbyprogram for bymidten – en for en. Den 23. marts 2009 
på Bredehus gennemførtes en lodtrækning blandt de 9 nomine-
rede landsbyer om rækkefølgen. Rækkefølgen blev - desværre: 
Ny Nørup, Thyregod, Gadbjerg, Vandel, Smidstrup, Randbøl, 
Ågård, Gravens, Ødsted.  
 
Byerne har også deltaget i forårsrengøring den 18. april - et pro-
jekt under Grønt Forum i Vejle Kommune. Her var vi ude at samle 
affald på gader og stræder. 
Ødsted mønstrede 21 indsamlere, Jerlev 19 indsamlere og det 
resulterede alt i alt, i en indsamlet mængde affald på ca. 80 kg. 
 
Markedsføring 
Lokalrådet har også anvendt året til at promovere rådet, både i 
forhold til lokalområdet men også i forhold til relevante politikere 
og netværk. Vores mål er, at blive meget synlige på alle fronter, 
idet synlighed er grundlaget for resultater; vores lokalområde skal 
være bevidste om muligheden for vores støtte og råd, Vejle 
kommune skal som helhed være bevidste om vores lokale behov 
og engagement, de enkelte politikere skal orienteres om vores 
planer og idéer, og derved forhåbentlig være med til at bane ve-
jen for os. 
 
I forhold til vores lokalområde har vi udarbejdet en hjemmeside, 
hvor man kan læse alt om vores visioner/mål, mødeaktiviteter og 
referater, igangværende projekter osv. Vi har også haft et indslag i 
Radio Ådalen torsdag den 26. marts kl. 19-20, hvor Jens Nyberg 
og jeg redegjorde for intentionerne og planerne for Lokalrådet. 
I forhold til Vejle Kommune har vi her i starten være meget op-
mærksomme på, om de for deres del, lever op til den indgåede 
samarbejdsaftale. Efter nogle små kiks ser det nu ud til at virke 
efter hensigten. 
 
Vi har den 14. maj 2009 haft møde med Landdistriktsudvalget i 
Vejle Kommune. Mødet - som skulle være med til at sætte Ødsted 
og Jerlev på landkortet – blev afholdt på Jerlev Kro og blev ind-
ledt med en rundtur for besigtigelse af udvalgte steder i Ødsted 
og Jerlev. Ruten var: 

 Grusgravområdet vest for Jerlev 

 Bydammen i Ødsted 

 Brunmosehallen 

 Ødsted Skole 

 Nybyggerkvarteret sydvest for Jerlev 

 Jerlev Forsamlingshus 

 Bydammen i Jerlev 
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Vi fik efterfølgende mulighed for et kort møde med udvalget, 
hvor vi kunne promovere vores tanker og idéer. 
 
Udover de nævnte aktiviteter prøver vi løbende at have dialog 
med lokalpolitikere om aktuelle emner og problemstillinger. 
 
Fremtiden 
Vi har nu anvendt det første år på at skabe et overblik og fastlæg-
ge arbejdsformen. Vi er endnu ikke helt på plads men spørgsmå-
let er, om vi nogensinde kommer det – eller om i overhovedet 
skal komme helt på plads. Lokalrådet er jo et forum, hvor visioner 
og udvikling skal realiseres og der er derfor løbende behov for 
nye input og vi nå som sådan aldrig målet, idet målene løbende 
skal udvides. 
 
Vi håber derfor i fremtiden på endnu større deltagelse, end den vi 
allerede har oplevet, fra borgere, foreninger og erhvervsliv i ar-
bejdet omkring udvikling af vores lokalområde. Samles kræfterne 
har vi alt andet lige større muligheder, flere ressourcer og vi ud-
gør endnu større vægt på den vægtskål hos Vejle Kommunen, der 
afgøre, hvilke udviklingsaktiviteter – blandt mange - der skal rea-
liseres. 
 
Afslutning 
Jeg håber beretningen har givet jer et billede af, hvilke aktiviteter 
og udfordringer Lokalrådet har arbejdet med det seneste år. 
 
I min egenskab som formand vil jeg takke borgere, foreninger og 
erhvervslivet for deres deltagelse og engagement i løbet af året. 
Jeg vil også sende en tanke til Vejle Kommune, som har udvist 
gode toner i forhold til det nye samarbejde, hvilket jeg håber, bli-
ver endnu bedre i fremtiden. 
 
Endelig vil jeg udtrykke en stor tak til min kolleger i Lokalrådet, 
som har lagt et stort engagement og arbejde i skabelsen af det 
nye Lokalråd for Ødsted og Jerlev sogne. 
 
Jeg takker for ordet. Det var Lokalrådets beretning. 
 
Annemarie Holt 
 

4. 
Behandling af indkomne 
forslag: 
Vedtægtsændringer 
 
§ 4. 
Nuværende formulering: 

 
 

 
 
 
 
Ændringen blev godkendt 
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Årsmøde. 
Ændres til: 
Generalforsamling 
 
§4. 
Nuværende formulering: 
Årsmødet afholdes i pe-
rioden 15/9 – 15/10  
Ændres til: 
Generalforsamling af-
holdes i perioden 15/10 
– 15/11. 
 
§4. 
Nuværende formulering: 
Mødet bekendtgøres i 
Lokale medier eller hus-
standsomdelt meddelel-
se senest 1 måned før 
mødets afholdelse. 
Ændres til. 
Generalforsamlingen 
bekendtgøres i Lokale 
medier senest 14 dage 
før mødets afholdelse 
 
§4. 
Ny formulering: 
Indkomne forslag skal 
være formanden i hæn-
de senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
 
 
§6. 
Nuværende formulering: 
Rådets møder er åbne. 
Dagsordenen bekendt-
gøres på Lokalrådets 
hjemmeside og ved op-
slag i lokale forretninger. 
Ændres til: 
Rådets møder er åbne. 
Dagsordenen bekendt-
gøres på Lokalrådets 
hjemmeside. 
 
§9. 
Nuværende formulering: 

 
 
 
 
 
Ændringen blev godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringen blev godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslaget blev godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringen blev godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringen blev godkendt 
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Ændring af disse vedtæg-
ter kan ske, når ¾ af de 
fremmødte stemmer for 
ændringerne. 
Ændres til: 
Ændringer af disse ved-
tægter kan ske ved al-
mindeligt stemmeflertal 
blandt de fremmødte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Forelæggelse af regnskab 
2008 

 
Kasserer Knud Erik Laursen fremlagde og gennemgik det revide-
rede regnskab for kalenderåret 2008. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

6.  
Valg til lokalrådet. 
På valg er: 
Bent Juhl Jørgensen 
Jørgen Balle Kristensen 
Carsten Lund 
 
 
 
 
Suppleant: 
På valg er: 
Jan Refsgaard Holm 
 
 
 

 
 
 
Bent blev genvalgt til bestyrelsen 
Jørgen ønskede ikke genvalg 
Carsten ønskede ikke genvalg 
 
Som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt: 
Hans Erik Pedersen, Ødsted 
Anne Birgitte Levisen, Ødsted 
 
 
Jan ønskede ikke genvalg. 
Jørgen Balle Kristensen tilbød at indtræde som suppleant i en 
kortere periode. 
 
 

7. 
Valg af 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant 
På valg er Else Dahl 
Nell Serup 
 
Suppleant 
Ingolf Christensen 
 

 
 
 
Else Dahl modtog genvalg 
Nell Serup modtog genvalg 
 
 
Ingolf Christensen modtog genvalg 

8. 
Eventuelt 
 
 
 
 
 

 
Ordstyrer Jørgen Balle Kristensen takkede for en vel gennemført 
generalforsamling med god ro og orden. 
 
Medlem af Landdistriktsudvalget Søren Peschardt takkede for en 
god dialog mellem Lokalrådet og udvalget samt for et godt møde 
den 14. maj, hvor Landdistriktsudvalget var på besøg i lokalom-
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rådet Ødsted – Jerlev. 
 
 
 
Annemarie afsluttede mødet med en tak Udviklingssekretariatet, 
Landdistriktsudvalget, udviklingsagenter og de aktive brugere af 
Lokalrådet. 

 
 
 
Referent 
Jens Nyberg 
 
Bestyrelsens godkendelse: 
 
Annemarie Holt Trine Rasmussen Knud Erik Laursen 
Jens Nyberg Bent Juhl Jørgensen Hans Erik Pedersen 
Anne Birgitte Levisen 

  
 


