
Referat af generalforsamling i Ødsted Jerlev lokalråd i Brunmosehallen. 

 

Valg af dirigent: 

Vagn Christensen blev valgt som dirigent. Da generalforsamlingen var lovligt indvarslet, kunne den 
gennemføres.  

Lokalrådets beretning; 

Trine Rasmussen fremlagde bestyrelsens beretning. Hun indledte med at præsentere bestyrelsen. 
Der var kommet nye siden sidst. Helle Serritslev fra Jerlev og Ejler Sørensen fra Ødsted var 
kommet ind i bestyrelsen i slutningen af perioden i henhold til den fuldmagt som bestyrelsen 
havde fået på den seneste generalforsamling. Trine oplyste også, at generalforsamlingen egentlig 
skulle have været afholdt i Jerlev, men da der var flere arrangementer i Jerlev, blev vi nødt til at 
rykke til Ødsted. Dette var desværre også en bekræftelse af, at vores landsby app – min landsby – 
ikke har fundet indpas endnu. 

Trine fortsatte sit indlæg med at sige en tak til de ildsjæle der havde bakket op om Lokalrådets 
arbejde i 2017. Uden denne opbakning kunne man ikke nå så mange ting. 

Herefter fortalte Trine om de aktiviteter som Lokalrådet have arbejdet med i 2017: 

 Bosætning i Ødsted og Jerlev 
 Sti-projekter Rugsted og Jerlev 
 Grønne hold og forårsrengøring 
 Landsbyapp. 
 By-forskønnelsesprojekter  
 Etablering af beachvollybane og strandhåndbold i Ødsted 
 Lys på sti mellem hal og sportsplads 
 Arbejdet med Kommuneplan 
 Muligheder for oprettelse af bynær sø ved Brugsen i Ødsted 
 Lokalt vælgermøde i Jerlev Kulturhus 
 Afholdelse af nytårskur for lokale ildsjæle 
 Deltagelse i møder for lokalråd og VK `s nytårskur 
 Møder med skole og skolekommission  
 Arbejde / møder omkring færdiggørelse af cykelsti til Egtved 

 

Trine fortalt også om hvilke ting Lokalrådet forventede at arbejde med i 2018.  

 Sti-projekt Rugsted 
 Forskønnelse af rundkørsel 
 Fortsat bosætning 
 Cykelsti og gadebelysning Ammitsbølvej  



 Grønne hold og forårsrengøring 
 Projekt ”Bypark Jerlev” 
 Trafikreguleringsprojekter 
 Stiprojekt Jerlev – bynær sti 
 Genetablering af træ allè mellem Jerlev og Ødsted 
 Vigeplads ved skolen 
 Adgangsforhold / regulering af ”tung” trafik på Smedevej  
 Fortov på Jerlevgårdsvej (den del der er i indenfor byskiltene) 

Efter beretningen var der flere indlæg. Der bør være nogle flere mindre huse/grunde i byerne. Der 
er ingen kommunale grunde – ville være ønskeligt, da disse gøres færdige med det samme og ikke 
står uden fortove m.v. 

 

 Behandling af indkommende forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag 

Forelæggelse af årsregnskab: 

Knud Erik Laursen udleverede og gennemgik regnskabet, der viste et underskud på kr. 6.405,75. 
De kr. 10.000,- som vi får fra Vejle Kommune slog således heller ikke til i 2017. En del af 
underskuddet kan henføres til vores forsøg på at indføre en fælles App for området (kr. 4.325,-), 
men også det forhold at en annonce for generalforsamling koster ca. kr. 1.500,-, er med til at 
udløse et underskud. 

Knud Erik takkede også revisorerne – der havde været de samme siden starten af Lokalrådet. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Valg til Lokalråd: 

På valg var : 

Bent Juhl (modtager genvalg) 

Knud Erik Laursen (modtager genvalg) 

Trine Rasmussen (modtager ikke genvalg) 

Der var genvalg til Bent og Knud Erik 

Fra forsamlingens side kom der flere opfordringer til, at Trine genovervejede sin stilling, da hun var 
/ ville være vanskelig at undvære.  Evt. med et nedsat arbejdsområde. Det lykkedes dog ikke at 
overbevise Trine, så stoppet forblev en realitet. Det lykkedes heller ikke at få en afløser valgt, så 
bestyrelsen fik fuldmagt af generalforsamlingen, til selv at finde en person inden næste 
generalforsamling. 

Valg af suppleanter: 



Else Dahl blev valgt til suppleant. Den anden fik bestyrelsen selv lov til at finde ifølge fuldmagt fra 
generalforsamling. 

 

Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 

Med Else Dahls valg til Suppleant, skulle der findes en anden revisor. Den tidligere revisor-
suppleant Ingolf Christensen blev ny revisor. Der var tale om genvalg til Nell Serup. Erik Quist blev 
ny revisorsuppleant. 

 

Eventuelt: 

Bent Juhl og Knud Erik Laursen takkede Trine Rasmussen for et godt samarbejde og en stor 
arbejdsindsats. Vagn Christensen oplyste om, at der flere og flere steder blev etableret et 
forretningsudvalg, hvor der ikke kunne findes en formand ( som i Lokalrådet). Dette kunne 
overvejes frem til næste generalforsamling. Der fremkom også et ønske om en ny legeplads, men 
det havde Lokalrådet undersøgt for en del år siden, men alene forsikringen kostede kr. 6.000,- så 
det var der ikke råd til. Der må i stedet henvises til legepladserne ved skolen og børnehaven.  

 

For referatet 

 

Knud Erik Laursen 

 


