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Referat af bestyrelsesmødet den: 3. februar 2009  

Mødet blev afholdt i Brunmosehallen. 

 

Mødedeltagere: 

Annemarie Holt 

Jens Nyberg 

Bent Juhl Jørgensen 

Trine Rasmussen 

Knud Erik Laursen 

Forhindret: 

Jørgen Balle Kristensen 

Carsten Lund 

Jan Refsgaard Holm 

Mødeleder: 

 Annemarie Holt 

 

Dagsorden Referat 
1. 

Fastlæggelse af dagsor-

den 

 

 

I den foreliggende situation blev følgende dagsorden vedtaget. 
1. Fastlæggelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Evaluering af bestyrelsens indbyrdes samarbejde 
4. Ny konstituering af bestyrelsen 
5. Evaluering af mødet med foreninger den 27. januar 
6. Planlægning af mødet med erhvervsdrivende 24. februar. 
7. Planlægning af borgermødet den 2. april  
8. Tilbud fra Radio Ådalen. Er det nu, eller skal vi vente? 
9. ”Forårsrengøring” under Grønt Forum, Vejle Kommune 
10. Eventuelt 

 

2. 

Godkendelse af referat 

fra sidste møde. 
Planlægningsmødet den 20.01.09 

 

 

Referater blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

3. 

Evaluering af bestyrel-

sens indbyrdes arbejde 

 

 

Der var bred enighed om endnu tættere samarbejde og kommunikation 

mellem bestyrelsens medlemmer, herunder flittig brug af mail til orien-

teringer og oplæg til bestyrelsesarbejdet, dagsordner mv. 

 

 

I den forbindelse udarbejder Jens oplæg til: 
 Forretningsorden for bestyrelsens møder. 

 Opsætning af møderækkefølge for bestyrelsens ordinære møder 

 Opsætning af standard dagsorden 

 Løbende kontakt til Vejle Kommune med orientering til Peter Sepstrup. (Udviklings-

sekretariatet) 

Som udgangspunkt blev der foreslået 9 ordinære møder i bestyrelsen pr. 

år. Møderne afholdes den 2. torsdag i hver måned med undtagelse af 

juli-august og december måneder. 

Arrangementer og projektgranskning vil naturligvis kræve yderligere 
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mødeaktivitet. 

Dette referat sendes til både Jan og Jørn 

 

4. 

Ny konstituering af be-

styrelsen. 

 

Formand Jørn Aagaard Lauersen er trådt ud af bestyrelsen med øjeblik-

kelig virkning. 

Kasserer Jan Refsgaard Holm ønsker at træde ud af bestyrelsen grundet 

arbejdsmæssige forhold, men tilbyder at træde ind som suppleant. 

Tak til Jørn og Jan for et stort arbejde i Lokalrådets indledende fase. 

 

Bestyrelsen og suppleanter konstituerede sig herefter således: 

Formand: Annemarie Holt 

Næstformand: Trine Rasmussen 

Kasserer: Knud Erik Laursen 

Sekretær: Jens Nyberg 

Bestyrelsesmedlem: Carsten Lund 

Bestyrelsesmedlem: Bent Juhl Jørgensen 

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Balle Kristensen 

Suppleant: Jan Refsgaard Holm 

 

5. 

Evaluering af mødet med 

foreninger den 27. januar  

 

Mødet blev lidt for formelt og styret af plancher. 

Det er formanden, der sætter linjen, men øvrige bestyrelsesmedlemmer 

bør også komme med indlæg, det giver et godt signal. Hvem, hvad og 

hvornår skal aftales før mødet. 

I kommende møder skal vi tilstræbe et større engagement og en bedre 

dialog fra salen. 

Ideen med opsamling af spørgsmål og kommentarer skal fastholdes. Det 

vurderes, at det har stor værdi, at mødedeltagerne efterfølgende får til-

sendt dette resume` på mailadresserne. 

Registrering af mailadresser er vigtig, det er vores fremtidige kommuni-

kationsmiddel til både foreninger og erhvervsdrivende. 

Umiddelbart vurderes det ikke, at der er behov for ordstyrer til denne 

form for mødekativitet. 

 

6. 

Planlægning af møde 

med erhvervsdrivende 

den 24. februar 

 

 

 

Arbejdsgruppen har afholdt 1. planlægningsmøde. 

Der foreligger en liste over erhvervsdrivende i lokalområdet. Listen er 

fortsat til revision, men giver et godt indtryk af, hvor mange erhvervs-

drivende, der findes i lokalområdet. 

Arbejdsgruppen udarbejder en indbydelse til mødet. 

Bestyrelsen vedtog, at gårdejere ikke (i denne sammenhæng) betragtes 

som erhvervsdrivende. 

Annemarie og Knud Erik laver oplæg til invitation.  

Invitationen ønskes rundsendt i rudekuverter, og ved hjælp af ”brevflet” 

funktionen. Bent Juhl hjælper lidt med denne opgave. 

Belært af erfaringen indeholder invitationen denne gang opfordring til 

tilbagemelding om deltagelse i mødet. 
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Invitationens indhold: 
 Invitation 

 Liste over erhvervsdrivende i lokalområdet 

 Liste over lokalrådets bestyrelse 

 Lokalrådets vedtægter 

 

Mødet afholdt i Jerlev Kultur og Forsamlingshus, lille sal. 

”huskeliste” fra møde med foreninger kan genbruges i store træk. 

 

Power Point præsentation blev gennemgået. 

Der foretages lidt ændringer, men ellers Ok. 

 

 

7. 

Planlægning af borger-

møde den 2. april. 

Eventuelt valg af person, 

der kan holde indlæg. 

 

 

 

Mødet afholdes i Jerlev Kultur og Forsamlingshus, Store sal. 

Arbejdsgruppen til dette arrangement er hele bestyrelsen. 

Arbejdsgruppen afholder planlægningsmøde onsdag den 12. marts. 

 

Trine undersøger muligheden for foredragsholder fra Vonge / Kollemor-

ten. Indlæg ca. 20 min.  

 

Vi adviserer Egtved Posten via mail tirsdag den 20. marts 

Annoncen bringes i Egtved Posten tirsdag en 24. marts inkl. pressemed-

delelse. 

Vi skal have kontakt til Carsten Jakobsen vedr. 7. Klasse, Ødsted Skole, 

hvad forventer de, og hvad bringer de. 

Trine tager kontakt til Lokalpolitikere Søren Peschardt vedr. hans repræ-

sentation på mødet, evt. kort indlæg. 

 

Der skal indarbejdes en form for brainstorm ved bordene, hvor resultatet 

efterfølgende hænges op på ribberne i lokalet. 

Der foreligger et større planlægningsarbejde til dette møde. 

 

8. 

Tilbud fra Radio Ådalen 

om indslag på 1 time i 

uge 10 eller 11 

Hvem gør det? 

 

Jens tager kontakt til Mogens Krintel. 

Vi kan foreslå uge 11. 

Dag og tidspunkt aftales efterfølgende. 

 

Spørgsmål til Mogens Krintel: 

Hvad er proceduren? 

Er der retningslinjer for, hvad vi kan komme med? 

Vi ønsker at bringe resume` af afholdte møder samt oplæg og invitation 

til borgermødet den 2. april. Desuden opbakning af Lokalrådets enga-

gement i Vejle Kommunes forårsrengøring den 18.- 19. april. 

Skal vi selv vælge musik? 

 

Der var enighed om, at Lokalrådet skulle udnytte dette tilbud, og evt. 

udbygge samarbejdet med Radio Ådalen i fremtiden. 

9.  
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Forårsrengøring. Vejle 

Kommune 18-19.april 

Grønt Forum 

 

Lokalrådet ønsker at promovere sin deltagelse i dette arrangement. 

Jens foretager tilmelding. 

Rent praktisk foregår arrangementet således: 

Tilmelding til Grønt Forum 

Oplysning om placering af containere i de 2 byer. 

Ca. antal deltagere i begge byer 

Kommunen udlevere tænger til opsamling (skal afleveres igen) 

Handsker, sække, containere. (Kildesortering) 

Oplysningsmateriale mv. 

Kommunen ønsker en tovholder i hver by. 

 

Vi skal selv: 

Fastsætte tidspunkt 18. eller 19. april 

Sørge for opslag og anden annoncering. (Rekruttering af mandskab) 

Evt. mail til foreningerne i området. 

Opstart med kaffe og rundstykker på et udvalgt sted i de 2 byer. 

Fordeling af ruter og opgaver  

Opsamling af affald med godt humør. Husk, det kan være et familiean-

liggende. 

Vi orienterer på borgermødet den 2. april og annoncerer i Radio Ådalen 

i uge 11. 

 

Selvfølgelig bliver det godt vejr. 

 

10. 

Eventuelt 

 

 

 

 

Vingsted Messen (14. til 15. november 2009)  

Der er stemning for, vi skal deltage med en stand. Det er ikke gratis. 

Måske kan vi slå os sammen med Lions.  

Knud Erik undersøger. 

Vi skal have fremstillet foldere og flyers. Vi mangler fortsat både navn 

og logo. 

 

Etablering af et ”fyraftensmøde” fra kl. 17 til 18 med lokalpolitiker Sø-

ren Peshardt. 

Kort møde, hvor vi ser hinanden an og evt. diskuterer forretningsgang 

og et par aktuelle ”prøvesager”, der har betydning for området Ødsted – 

Jerlev. 
 Bydam i Ødsted 

 Kulturhus i Jerlev. 

Kan Søren anvise et par permanente kontaktpersoner i Teknisk Forvalt-

ning og Kulturudvalget? 

Trine tager kontakt til Søren og fastsætter dato. 

 

Opfølgning på forslag fra Grundejerforeningen i Torveparken om etable-

ring af fælles forsikring, snerydning, renholdelse mv. i samarbejde med 

andre grundejerforeninger i Ødsted – Jerlev. 

Det er et godt initiativ, der kan symbolisere sammenholdet. 

Trine følger op sammen med Carsten Glejberg. 
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Bestyrelsens procedure vedr. prioritering af indkomne ønsker fra bor-

gerne, samt egne ønsker om udvikling i lokalområdet. 

Spørgsmålet er principielt og tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Referent 

Jens Nyberg 

 

Bestyrelsens godkendelse: 

 

 

 

Annemarie Holt Trine Rasmussen Knud Erik Laursen 

Jens Nyberg Bent Juhl Jørgensen Jørgen Balle Kristensen 

Carsten Lund   
 


