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18. oktober 2014 
dato 

 

Referat 
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato Torsdag 29. januar 2015 kl. 19.30 

Sted Gl. inspektørbolig, Ødsted  

 
 
Mødedeltagere :  
Trine Rasmussen  
Rita Jakobsen   
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Vagn Christensen  
Villy Jensen 
Benita Suhr 

 

Kjeld Segalt  
      

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Der var afbud fra Rita og Benita. Bent kom ca. 
20.30 efter at have været censor. 

 
2.  Nye sager                                                    
   

2.1 
Grønne områder 

 Møde med Lena M ?? 

 Ansøgning om midler til 
indkøb af redskaber til de 
grønne hold. 

 

Vi skal være opmærksomme på ”giv et praj”, men vi 
vil gerne have et møde med Kommunen. Der skal 
også undersøges om det er penge der bliver stillet til 
rådighed – eller om der udleveres maskiner fra Vejle 
Kommune. Vi søger om maskiner til Jerlev og 
Ødsted.  

2.2 
Henvendelse fra Radio Ådalen 

 Kulturkalenderen (udsendes 
hver dag) 

 Lokalråd med i 
udsendelsesrækken ”Den 
lokale” 

Vi vil gerne være synlige – og med i deres kalender. 
Vi talte også om at annoncere eventuelle forslag til 
dagsorden / bestyrelsesmøder på facebook. Rita skal 
følge op på hvad Radio Ådalen har registreret. Vi 
skal huske på at Radioen kan bruges i vores virke. 

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


2.3 
Dialogmøde : 
Erhvervs- og udviklingsstrategi , Vejle 
ådal og Vejle Fjord. 
 
Tirsdag 3. feb. 19.00-21.15 , Vingsted 
mølle. 
 
Arr.: Vejle kommune 

 

Vi deltager 4 personer. 

2.4 
Idekonkurrence 
udskrevet af Vejle Kommune 
 
Større projekt op til 800000 kr. 
(færre krav til medfinanciering) 
 
Ansøgningsfrist : 2. marts kl. 12.00 

 

Det undersøges om vi kan byde ind med vores 
byforskønnelsesprojekt. Vi skal prøve at lave en 
idebank – skal på dagsordenen på et senere tids-
punkt.   

2.5 
Drøftelse af den udsendte : 
”Strategi for Vejle kommunes Udvalg 
for Lokalsamfund og Nærdemokrati” 

 

Nyhedsbrev fra Vejle Kommune –  positive toner. Vi 
skal fokusere på, at det er meget billigere at købe en 
grund i Ødsted / Jerlev i forhold til Vejle. Det er 
vigtigt at vi har faciliteterne, skole, hal, daginstiu-
tioner, forretninger, foreningsliv m.v. Årsmøde den 
23. april 2015 – vi skal deltage – seneste tilmelding 
den 14. april 2015. 

2.6 
Årsrapport  
Indsendes senest 1.marts 
(skal som noget nyt indeholde 
regnskab for de tildelte driftsmidler) 

 

Rita laver årsrapporten og sender den til Vejle 
Kommune. 

2.7 
Generalforsamling 

 Hvornår ? , Hvor ? 

 Opgaver , hvem gør hvad ?  

 ”Underholdning” ? 

 ….. 
 

Vi skal have afstemt tidspunkt med indlægsholder – 
formodentlig ultimo marts. Der skal annonceres  
Mødet afholdes i Ødsted. 

 
3. Løbende sager 
 

3.1  
Landsbyprogrammet Ødsted 
 

Willy – der er ikke tilbagemelding fra Middelfart Spk. 
og Trefor ( fondsansøgninger) endnu. Det er 
begrænset hvor mange flere muligheder der er, efter 
kontakt til Lars Kastberg. Der overvejes kontakt til 
foundraicere.  Der er afholdt møde i erhvervs- 
indsamlingsudvalget og udvalget for husstands-
indsamlingen. Udvalget for loppemarked har fundet 
et mindre lokale til opbevaring og har haft deres 
første møde. Vi skal måske til at dele projektet op i 
mindre etaper. Der skal søges puljer hos Vejle 
Kommune. 

3.2 Der er ikke noget nyt fra Vejle Kommune – vi skal 



Cykelstien Mølkær 
 

have rykket for status / tidsplan. 
 
 

3.3 
Stien ved Birkevej 
 

Tinglysningen er på plads nu – der er talt med 
entreprenør – og aftalt møde i uge 9 

3.4 
Forsamlingshusprojektet, Jerlev 
 

Der er brugt meget beton, hvilket har forsinket 
projektet, men ellers ”kører ” det planmæssigt.  
 
 

3.5 
Hærvejsmotorvejen 
 

Ikke noget nyt 

3.6 
Branddammen Jerlev 
 

Der skal ryddes op og undersøges om der skal være 
hegn omkring.  

4. Økonomi                                       Udkast til regnskab blev gennemgået. Det blev aftalt      
udgifter i forbindelse med lands- 

                                                             byprojektet skulle omkonteres / medtages under  
                                                              landsbyprojektet.   
  

 
5. 
Næste møde 
Punkter og dato  
 

Torsdag den 19. februar kl. 19.00 
Sted oplyses i forbindelse med indkaldelsen 

6. 
Eventuelt 
 
 

Vores hjemmeside er blevet ”hakket” – ifølge Web10 - 
der er sent besked videre til Tom.  

 
 


