
Referat fra bestyrelse møde 24. september 2009 

Referat fra Lokalrådets ordinære bestyrelsesmøde  
Torsdag den 24. september 2009 kl. 19.00  

Mødet blev afholdt i Jerlev Kultur- og Idrætshus, lille sal. 
 

Mødedeltagere: 
Jens Nyberg 
Knud Erik Laursen 
Carsten Lund 
Annemarie Holt 

 Bent Juhl Jørgensen 
Jørgen Balle Kristensen 

 
Forhindret: 
 Trine Rasmussen 
 Jan Refsgaard Holm 
 
Mødeleder: 
 Annemarie Holt 
  
Dagsorden iht. bestyrelsens forretningsorden 

 

Dagsorden Referat 
1. 
Registrering af mødedel-
tagere og afbud. 
 

 
Forhindret var: 
Afbud fra Trine Rasmussen 
Afbud fra Jan Refsgaard Holm 
 

2. 
Godkendelse og opfølg-
ning af referat fra sidste 
møde. 
Bestyrelsesmøde den 
25.06.2009 
 

 
Referat godkendt. 
Opfølgning 7. klasses udstilling på borgermødet. 
Annemarie følger op. 

3. 
Orientering fra forman-
den: 
 

 
Annemarie har modtaget mail fra Carsten Glejberg, Ødsted. 
Projektet med oprettelse af fælles forsikring og aftaler om sne-
rydning i grundejerforeningerne er ikke rentabelt. 
Projektet er stoppet. 
 

4. 
Orientering fra den øvri-
ge bestyrelse: 
 
1. Orientering vedr. an-

søgninger til Vejle 
Kommune ang. cykel-
stier og vandhuller  

 
 

 
 
Projektet er et led i den række af opgaver, der ligger til priorite-
ring i Lokalrådet. 
Bestyrelsen har udarbejdet ansøgninger til Vejle Kommune om 
etablering af belysning på cykelstien mellem Jerlev og Ødsted 
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 samt etablering af 400 m cykel- og gangsti på Ammitsbølvej i Ød-
sted. 
Med hensyn til vedligeholdelse af rekreative områder er der ud-
arbejdet en anmodning til Vejle Kommune om at opretholde ved-
ligeholdelsen af den tidligere branddam i Jerlev. 
Ansøgningerne er fremsendt til Vejle Kommune den 2. septem-
ber.  
 

5. 
Behandling af forslag og 
indkomne ønsker til øvri-
ge dagsordenpunkter: 
 
1. Generalforsamling den 15. 

oktober 2009. 
a. Praktiske foranstalt-

ninger (bestyrelsen) 
 

b. Annoncering i Radio 
Ådalen 

 
 

c. Notits i VAF umiddel-
bart før mødet 

 
d. Fornyet annonce i Eg-

tved Posten umid-
delbart før mødet 
(kr. 750,00) 

 
e. E-mails til foreninger 

 
 

f. E-mails til erhvervsdri-
vende 

 
g. Besked til Søren 

Peschardt og evt. 
andre 

 
h. Ændringsforslag til 

foreningens ved-
tægter  

 
 

i. Interesserede til valg til 
bestyrelsen? 

 
 
 
 

2. Lokalplan 1080, boligområde 
øst for Mejslingvej i Jerlev. 

 
 
 

3. Invitation til Lokalrådene møde 
vedr. Kollektiv trafik i Vejle 
Kommune 8. oktober 2009 i 
Økolariet.  

 
 
 
 
 
 
 
Jens udarbejder en liste over de praktiske opgaver, der skal udfø-
res før generalforsamlingen. Modellen fra Borgermødet kan evt. 
bruges. 
 
 
Vi benytter vores medlemskab i Radio Ådalen til annoncering i 
ugen op til generalforsamlingen. Jens kontakter Mogens Krintel. 
 
 
 
Jens kontakter Henrik Sandvad VAF med henblik på en lille artikel 
under Egtved siden. 
 
 
Jens undersøger sammen med Henrik Sandvad, om der kan dan-
nes en fælles artikel i VAF og Egtved Posten. 
 
 
 
 
Jens udsender orienterende E- mail om generalforsamlingen til 
alle foreninger i lokalområdet. 
 
 
Jens udsender orienterende E- mail om generalforsamlingen til 
erhvervsdrivende i lokalområdet 
 
Jens fremsender orientering til Søren Peschardt og til §.17 stk.4 
udvalget. 
 
 
 
Der forelå 6 ændringsforslag til behandling i bestyrelsen. 



Referat fra bestyrelse møde 24. september 2009 

 
4. Vingsted messen 18. novem-

ber. Er vi klar ?? 
 
 

 
5. Opfølgning på forløbet vedr. 

udviklingsagenter. 
 
 
 

Forslagene blev godkendt og fremlægges på generalforsamlin-
gen til endelig godkendelse. 
 
 
Der er frit valg til bestyrelsen. 
Valgbar er alle, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Ødsted og 
Jerlev Sogne. 
I år er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg. 
Desuden vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 
 
Jens har kontaktet Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening med 
henblik på en udtalelse. 
Annemarie kontakter grundejerforeningerne i området. 
Derefter fremsendes konklusion til Vejle Kommune 
 
 
Lokalrådet vil være repræsenteret ved: 
Annemarie Holt 
Bent Juhl Jørgensen 
Knud Erik Laursen 
 
Vingsted Messen er ikke den 18. november, men den 21 – 22. no-
vember. 
Lokalrådet vil prøve at have velkomstfolderen klar til uddeling på 
standen. 
 

Der blev konstateret god fremdrift i grupperne. 
Der arbejdes videre med projekterne og det skal bemærkes, at 
næste møde er ændret fra den 3. november 2009 til den 20. janu-
ar 2010.  
 

6.  
Punkter til næste møde 
 
 
 
 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. oktober 2009 kl. 19.00 i 
Brunmosehallen. 
 
Planlægning af Vingsted Messen. 

7. 
Eventuelt 
Fællesmøde for Lokalråd 
i Thyregod den 20.okt. kl. 
19.00 
 
 

 
 
Lokalrådet Ødsted / Jerlev er repræsenteret ved Annemarie Holt 
og Jens Nyberg 
 
Der foreligger en invitation fra Jørgen Balle om deltagelse i rejse-
gilde i Brunmose Hallen den 18.12.2009. 

 
 

Referent 
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Jens Nyberg 
 


