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Referat af lokalrådsmøde 

Dato 25. juni 2014 kl. 19.00 

Sted Gl. inspektørbolig, Ødsted 

 
 
Mødedeltagere :  
Trine Rasmussen  
Rita Jakobsen (afb.)  
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Vagn Christensen (afb.)  
Villy Jensen  
Kjeld Segalt 
Benita Shur (afb.) 

 

      

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Se ovenfor 

2. 
Orientering fra bestyrelsen 
 

 

2.1 
Status  
Cykelstien ved Mølkær kro 
 

Vi har talt med Vejle Kommune, og de er ved at 
regne på de forskellige linjeføringer – herunder også 
et nyt forslag. De vender tilbage. Vi vil orientere når 
vi ved mere. 

2.2 
Status 
Landsbyprogrammet 
herunder : 

a) Brochuremateriale 
b) Mødet 24/6 med VK om 

økonomi 
c)   
d)  

 
 
Der er lavet en ny planche – den er flot iflg. Trine og 
Villy. Vi skal have en stand på Brunmosefesten + lave 
en flyer forinden, som vi kan udlevere + modtage 
donationer + tegne aftaler om frivilligt arbejde. 
 
b) Vi har haft et møde med Vejle Kommune, hvor vi 
fortalte omkring status p.t. og hvilke tiltag vi havde 

http://www.odsted-jerlev.dk/


 

 

 lavet omkring aktiviteter der skulle informere + give 
penge til vores projekt. Der laves nu en indstilling til 
politikkerne der behandler vores ansøgning om 
udsættelse af fristen hvor vi selv skal have samlet / 
tegnet kr. 400.000,- 

2.3 
Status  
Jerlevprojektet 
(se videre sendt mail fra Peter 
Sepstrup) 
 

 
Der skulle holdes møde med Vejle Kommune den 
26.6.2007 med henblik på en genoptagelse af sagen / 
finde en løsning på økonomien. 
 

2.4 
 

Det blev aftalt, at regningen til vores arkitekt Samuel 
Nielsen kunne tages fra de kr. 100.000,- som vi havde 
fået til Landsbyprojektet for Ødsted. Knud Erik 
oplyste han havde lavet en ny konto i Middelfart 
Sparekasse til ind- og udbetalinger vedr. landsby-
projektet  - herunder også indbetalinger for salg af 
Ødsted Vinen som Daglig Brugsen havde lanceret ( vi 
får 5 kr. pr. flaske). 
 
 
 

2.5 
 

Det blev aftalt at vi fremover skal have et fast punkt 
på dagsordenen, der hedder økonomi 

3. 
Næste møde 
Punkter og dato  
 

 
Det blev aftalt, at Bent skulle finde ud af Benita´s og 
Ritas´”skemaer” efter sommerferien og så indkalde til 
nyt møde. 

4. 
Eventuelt 
 
 

 

 


