
Referat fra bestyrelse møde 23. april 2009 

Referat fra Lokalrådets ordinære bestyrelsesmøde  
Torsdag den 23. april 2009 kl. 19.00  

Mødet blev afholdt hos Knud Erik Laursen, Mølkærparken 11 Ødsted 

 
Mødedeltagere: 

Jens Nyberg 
Knud Erik Laursen 
Jørgen Balle Kristensen 
Trine Rasmussen 
Carsten Lund 

Forhindret: 
 Annemarie Holt 
 Bent Juhl Jørgensen 
Jan Refsgaard Holm 
  
Mødeleder: 
 Trine Rasmussen 
 

Dagsorden iht. bestyrelsens forretningsorden 
 

Dagsorden Referat 
1. 
Registrering af mødedeltagere 
og afbud. 
 

 
Afbud fra Annemarie Holt 
Afbud fra Bent Juhl Jørgensen 
 

2. 
Godkendelse og opfølgning af 
referat fra sidste møde. 
Bestyrelsesmøde den 
26.03.2009 

 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
Opfølgning: 

1. Besøg i Ødsted af arkitektfirma vedr. forskønnelse af bymidte 

2. Endnu uafklaret vedr. placering af opslagskasse i Ødsted 

3. Knud Erik har afklaret procedure for regnskabsaflæggelse med Peter 
Sepstrup 

4. Knud Erik har tegnet abonnement med Radio Ådalen 

5. Vingsted Messen, stadig åben for Lokalrådets deltagelse 

 
3. 
Orientering fra formanden: 
 

 
Der var ingen kommentarer til dette punkt. 

4. 
Orientering fra den øvrige 
bestyrelse: 
 
Ø Udviklingssekretariatet an-

moder om hjælp 
 
 
 

Ø Udviklingssekretariatet EAN 
– nr. 

 
 

Ø Egtved Posten, annonce 
vedr. udviklingsagenter 

 
Ø Grønt Forum. Tak for hjæl-

pen 

 
 
 
 
Udviklingssekretariatet anmoder i mail af 16.04.09 om hjælp til de praktiske 
foranstaltninger vedr. mødet med udviklingsagenter den 28.april i Jerlev For-
samlingshus. Det drejer sig om bordopstilling(i lille sal), kaffe, øl og vand. Ud-
viklingssekretariatet betaler husleje og drikkevarer. 
 
I forbindelse med gennemfakturering af annoncer, ydelser og forbrug til Udvik-
lingssekretariatet skal alle fakturaer være forsynet med følgende EAN nr.: 
5798006363407 
 
Vi nåede lige at få en annonce med i Egtved Posten vedr. mødet med udvik-
lingsagenter. Lad os håbe, der er interesse. 
 
Grønt Forum har sendt mail med tak for hjælpen i forbindelse med Forårsren-
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gøringen. De lover bedre service i form af containere og tænger til næste år. 
Ødsted mønstrede ca. 21 indsamlere 
Jerlev mønstrede 17 voksne og 2 børn 
Indsamlet mængde ca. 80 kg.  
 
Trine kontakter Ødsted Skole, der står for en stor del affald ved sportspladsen 
og ved hallen.(Gamle ting og sager) 
 

5. 
Behandling af forslag og ind-
komne ønsker til øvrige dags-
ordenpunkter  

 
Ø Møde vedr. udviklingsagen-

ter 28.04.09 
 
 
 
 
Ø Møde vedr. Landi-
striktsudvalget 14.05.09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Evaluering af borgermødet 
16.04.09 
 
 
 
 
 
 

Ø Navn til Lokalrådet 
 
 
 
Ø Lokalrådets hjemmeside 
 
 
 

 
 
 
 
Der har nu været en annonce i Egtved Posten, men det er bestyrelsens opfat-
telse, at vi må ud og ”headhunte” relevante ildsjæle, som vi medbringer til 
mødet. Det er vigtigt at pointere, at disse personer ikke automatisk er udvik-
lingsagenter blot fordi de møder op, men at de altid kan vælge fra. 
Jens sørger for kaffe, drikkevarer og småkager til mødet.  
Hvis nogen vil bage, er det også OK. 
 
Mødet starter ved Jerlev Kro kl. 08.00, hvor vi sætter os i en minibus og besigti-
ger områderne på følgende rute: 

 Vangsgård og grusgravningsarealet nord for landevejen. 

 Placering af ”ny skole” og fritidscenter ved rundkørslen 

 Bydammen og bymidten i Ødsted 

 Brunmosehallen, legeplads og Ødsted Skole 

 Udstykninger og ”nybyggerkvarteret” ved Smalle Jerlev Vej 

 Kulturcenteret i Jerlev med Forsamlingshuset og Klubhuset 

 Legepladsen i Jerlev 

Afslutning med fælles morgenkaffe på Jerlev kro kl. ca. 09.00 hvorefter udval-
get afholder deres møde der.  
Fra Ødsted deltager Trine Rasmussen og Jørgen Balle 
Fra Jerlev deltager Annemarie Holt og Jens Nyberg 
 
Vi vil undervejs prøve at redegøre for, at vi er utilfredse med, at vi ikke har fåret 
den nye kommuneplan til høring (Samarbejdsaftalen) 
 
Der foreligger ret positive tilbagemeldinger på mødet. 
Der kom er række gode ideer, som Lokalrådet må tage op til prioritering og 
videre foranstaltning. 
Resultaterne bringes på Lokalrådets hjemmeside snarest. 
Som sagt af både John Christensen, Søren Peschardt skal vi nu kaste os over de 
”nemme” løsninger, som kan iværksættes for små midler. 
Vis resultater – nu. 
 
Der er kommet forskellige forslag, men ingen, ”der går rent ind” 
Af hensyn til hjemmesidens fremdrift, blev det besluttet at bibeholde navnet 
”Lokalrådet Ødsted – Jerlev” 
 
Jens har haft kontakt med web masteren på Jerlev Sogns Lokalhistoriske For-
enings hjemmeside, Jørgen Petersen 
Der er aftalt møde mandag aften den 27.april, hvor Lokalrådets hjemmeside vil 
blive født. 
Der bliver tale om en billig 123-hjemmeside, som kan bringe os i gang, men 
som også senere kan ændres til noget mere professionelt. 
I første omgang bliver sekretæren i Lokalrådet webmaster og ansvarlig for 
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Ø Forårsrengøring, evaluering 
 

Ø Samarbejdet i Lokalrådet 
 

opbygning og indhold. 
 
Rigtigt godt arbejde, god stemning, og vi holder på til næste år. 
Gode sponsorer til rundstykker og sandwich, øl og vand. Herligt 
 
Punktet er sat på dagsordenen, da der er delte meninger om de enkelte med-
lemmers engagement i bestyrelsens arbejde. 
Alle har travlt og alle har andre hensyn at tage, men som bestyrelsesmedlem 
påhviler der hvert enkelt medlem et vist engagement i forbindelse med Lokal-
rådets arbejde. 
Jens efterlyser bl.a. større tilbagemelding og kommentarer på udsendte med-
delelser og referater. (selvfølgelig er intet nyt godt nyt), men det er ikke godt 
nok, det giver ingen kommunikation. 
 
 
Kom med ideer til de forskellige dagsordener på vores møder! 
Vi har en standard opsætning af dagsordenerne Ok, men indholdet i de enkel-
te punkter kan præges. 
Vær proaktiv. 
 
Jens opsætter i første omgang vores mail, således at den enkelte modtager 
afkræves en accept af modtagelsen. 

6. 
Punkter til næste møde. 
 
 
 
 

 
Udarbejdelse af Lokalrådets procedure for behandling og prioritering af ind-
komne projekter. 
 

7. 
Eventuelt 
 

 
Vi mangler fortsat foldere og flyers om Lokalrådet 
Skal vi have professionel hjælp? 
. 
 

 
 
 

Referent 
Jens Nyberg 

 
 
 

Bestyrelsens godkendelse: 
 

Annemarie Holt Trine Rasmussen Knud Erik Laursen 
Jens Nyberg Bent Juhl Jørgensen Jørgen Balle Kristensen 
Carsten Lund 

  
 


