
Referat fra bestyrelse møde 23. september 2010 

Referat fra Lokalrådets ordinære bestyrelsesmøde  
Torsdag den 23. september 2010 kl. 19.00  

Mødet blev afholdt i Brunmosehallen i Ødsted. 
 

Mødedeltagere: 
Annemarie Holt 
Knud Erik Laursen 
Tine Rasmussen 
Bent Juhl Jørgensen 
Jens Nyberg 

 Hans Erik Pedersen 
 Anne Birgitte Levisen 
Forhindret: 
 Ingen 
Mødeleder: 
 Annemarie Holt 

  
Dagsorden iht. bestyrelsens forretningsorden 

 
Dagsorden Referat 

0.0. 
Indlæg ved Britta Edelberg 
Grønt Forum. 
 

 
Britta Edelberg takkede for invitationen og indledte med forskellige  
forslag til aktuelle indlæg i forbindelse med Lokalrådets  
generalforsamling 2010. 
Der blev enighed om emnet energiforbrug i parcelhusområder. 
Hovedemnet blev forslag til energirenovering af parcelhuse. 
Som undertitler blev nævnt: 

 Hverdagens problemer 

 Alternativ energi 

 Jordvarme / varmepumper 

 Vedvarende energi / små vindmøller 

Britta prøver at finde en foredragsholder til dette emne, og skal snarest have 
oplyst dato, tid og sted for generalforsamlingen. 
Indlæggets varighed ca. 30 – 45 minutter. 
 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
og afbud. 
 

 
Der var ingen afbud til mødet. 

2. 
Godkendelse og opfølgning af 
referat fra sidste møde. 
Bestyrelsesmøde den 24 juni 
2010 

 

 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. 
Orientering fra formanden: 
 
3.1 
Opfølgning på grus- 
gravning vest for Jerlev. 
 
 

 
 
 
 
Der foreligger bemærkninger fra Vejle Kommune samt entreprenør  
Palle Staal vedr. bemærkninger til råstofplanen. 
Vejle Amts Folkeblad har meldt ud, at ”Jerlev får grusgrav trods protester”. 
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3.2 
Opfølgning på henvendelse til 
Peter Sebstrup vedr. by- 
fornyelse i Jerlev. 
 
3.3 
Orientering vedr. projekt Jerlev 
Bypark 
 
 
3.4 
Lokalrådets generalforsamling 
 

Bemærkninger og indsigelser blev taget til efterretning. 
Afgørelsen er definitiv, men Lokalrådet skal være opmærksom på udformnin-
gen af gravetilladelsen og de betingelser, der stilles til entreprenøren. 
Ved uhensigtsmæssig udformning samt ved henvendelser fra involverede 
parter, skal Lokalrådet gøre relevante indsigelser. 
 
Peter Sepstrup har meldt ud, at Jerlev ikke er med i puljen vedr. by forskøn-
nelse.  
Punktet må betegnes som forældet og udgår af kommende dagsordener. 
 
 
 
Der har været stilstand i forbindelse med sommerferien, med der er udarbej-
det en projektbeskrivelse, som med mindre rettelser, er klar til forelæggelse 
for Vejle Kommune. 
Næste møde vedr. Jerlev Bypark er tirsdag den 28. september 2010. 
 
Forslag til ændrede vedtægter. 
Ændringerne omfatter i princippet kun ændring af tidspunktet for Lokalrådets 
generalforsamlinger, som ønskes henlagt til 1. kvartal hvert år. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i 2010. 
2 modtager genvalg og 2 ønsker ikke genvalg. 
Der skal gang i hvervekampagnen, specielt i Jerlev. 
 
Der skal vælge ny suppleant, idet Jørgen Balle Kristensen afgår. 
 
Planlægning. 
Generalforsamlingen afholdes den 15. november 2010 kl. 19.00. 
Mødested: Ødsted Skole lille Aula.(Trine kontakter skolen) 
Jens udarbejder og rundsender praktiske forhold omkring afviklingen af ge-
neralforsamlingen. 
Jens tager kontakt til lokale medier og Radio Ådalen samt Info Kanal med 
henblik på opslag og annoncering, herunder dagsorden. 
Mere detaljeret planlægning foretages på næste møde. 
 
Vedtægtsændringer. 
Vedtægtsændringer beskrives med nuværende formulering og fremtidig for-
mulering. (overskueligt). 
 
 

4. 
Orientering fra den øvrige be-
styrelse: 
 
4.1 
Orientering vedr. forhold om-
kring bygningstomter mv. i 
Ødsted 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Det ser ud til, at man i Nr. Snede opkøber gamle ”Låsby huse” henblik på ned-
rivning.  
Gammel SPAR købmandsbutik i Nr. Snede er også på tale. 
Notat i Vejle Amts Folkeblad vedr.” Chokerende svigt af landdistrikterne.”  
Lokalrådet har fået agt indsigt i Vejle Kommune og Jordbrugskommissionen 
vedr. byggetomter og brandtomter i lokalområdet. 
Trine Rasmussen, Hans Erik Pedersen, Knud Erik Lauersen samt Anne Birgitte 
Levisen ser på sagen med henblik på et møde med Vejle Kommune og evt. 
Jordbrugskommissionen om, hvad der kan gøres. 
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4.2 
Vedligeholdelse af grønne 
områder i Ødsted og Jerlev 
 
 
 
 
 
4.3 
Status for Lokalrådets regnskab 
 
 
 
 

Måske kunne en jurist fra Jordbrugskommissionen hjælpe. 
 
Forslag fra lokalrådet i Farre om at forestå vedligeholdelsen af grønne områ-
der mod et aftalt prisreguleret tilskud pr. år.  
Lokalrådet Ødsted – Jerlev kan ikke umiddelbart tilslutte sig denne ide, da der 
ikke foreligger en gennemtænkt strategi for projektet. 
Bl.a. er vinterforanstaltninger og investering i maskinpark ikke belyst. 
Spørgsmålet henvises til en mere gennemgribende behandling på et for-
mandsmøde mellem Lokalrådene, hvor der evt. kan komme en mere ensly-
dende udtalelse om projektet. 
 
Knud Erik Laursen fremlagde en udførlig status for Lokalrådets økonomi. 
Ifølge vedtægter og samarbejdsaftale med Vejle Kommune, skal regnskabet 
indsendes og godkendes af Vejle Kommune. 
Regnskabet indsendes efter godkendelse på generalforsamlingen den 15. 
november 2010.  
 

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

5.1 

Opfølgning på projektet vedr. 
stisystemer i Ødsted og Jerlev. 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 

Byfester i Ødsted  
 
 
5.3 

Nyt om ”Hjertestartere” i vores 
lokalområde. 
 
5.4 

Lokalrådets håndtering af rele-
vante høringssvar, herunder 
også placering af  
Orienteringstavler ved 
bydammen i Ødsted. 
 
 

5.5 

Velkomstbogen 
 
 
 
 

5.6 

Projekt ”Forskønnelse af Ød-
sted” 

 

 
 
 
 
 
 
Gruppen har udarbejdet et udkast til 7 forskellige ruter i Ødsted og Jerlev 
områderne. 
Gruppen gør et stort arbejde, og der er mange spændende ruter i vores lokal-
område. 
Siden sidst er der kommet yderligere 2 ruter til planen. 
Vi skal tilstræbe en god beskrivelse og næste møde afholdes den 08.10.2010. 
Der er mange praktiske forhold vedr. naturpleje, lodsejere, skriftlige aftaler, 
Friluftsrådet, opmåling af ruter mv.  
Det er et langt træk.  
 
Lokalrådet har ikke promoveret sig meget på byfesterne i Jerlev og Ødsted.  
Vi afventer næste år, hvor der er emner som byfornyelse i Ødsted, Jerlev By-
park og andre ting, vi kan sætte på dagsordenen.  
 
Lokalrådet kontakter Jørgen Balle Kristensen om det fortsat er en god ide, og 
hvad det vil betyde medhensyn til uddannelse, vedligehold mv. 
 
 
Der var enighed om, at Lokalrådets medlemmer fremadrettet skal være meget 
opmærksomme på Vejle Kommunes hjemmesider. 
Undersøg aktuelle høringer og andre henvendelser, så vi kan komme med 
relevante indsigelser til Kommunen. 
De netop opsatte orienteringstavler ved bydammen i Ødsted skæmmer om-
rådet og giver i øvrigt kun oplysning om Egtved og omegn. 
Det er ikke lige vores spor. 
 
Status for ”Velkomstbogen”. 
Arbejdsgruppen har haft sommerferie og er i øvrigt også ramt af sygdom. 
Projektet går derfor ikke så stærkt som forventet. 
Der arbejdes fortsat på projektet også med hjælp af Keld Segal, som måske er 
lidt handlingslammet i forbindelse med en konkurrence klausul. 
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Der var enighed om, at projektet skulle gennemgås igen. 
Projektet ligger P.T. hos Hans Erik Pedersen, men inden projektet løber af 
stabelen skal der være mulighed for indsigelser. 
Projektet rundsendes igen med henblik på kommentarer fra bestyrelsen. 
Ideen om et borgermøde kom på tale. 
 

6.  
Punkter til næste møde 
 
 

 
Skiltning af cykelsti til Ådalen fra Ødsted og Jerlev 
Detailplanlægning af generalforsamling 
Borgermøde Ødsted / Jerlev vedr. aktuelle tiltag. 
Planlægning af generalforsamling 2010 
Prioritering af vedligeholdelse af ”grønne områder”  
Medlemmer til Lokalrådet. Inkl. suppleant 
 

7. 
Eventuelt 
 
 
 

 
Udarbejdelse af ny mødekalender. August tage med ind som møde måned. 
Jens udarbejder ny adresseliste / telefonliste. 
Opgradering af lister vedr. foreninger og erhvervsdrivende i Ødsted / Jerlev 
området. 
Alle fik lister med hjem med henblik på opgradering. (sendes til Jens) 
Jens sørger for opdatering og rettelser på hjemmesiden. 
 

 
Ref.: 
Jens Nyberg 
 


