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Dagsorden / REFERAT  

Dato Onsdag den 24.04. 2013, kl. 19.00 

Sted Hos Rita, Horskær Mosevej 5 

 
 
Mødedeltagere :  
Trine Rasmussen  
Rita Jakobsen  
Bent Juhl                         Mødeleder 
Knud Erik Laursen Referent 
Vagn Christensen  

 
      

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af 
mødedeltagere 
 

 
Alle var tilstede 

2. 
Orientering fra 
formanden 
 

Ingen orientering 

3. 
Orientering fra den 
øvrige bestyrelse 
 

Kommer under de enkelte punkter 

3.1  
Landsbyprogram 
Ødsted –status - efter 
mødet med Kommunen 
31. januar 
 
 

Trine orienterede om det møde der blev afholdt den 
10.4.2013 med de foreløbige interesserede. Det blev på 
mødet aftalt, at der skulle arbejdes videre med en lokal 
arkitekt, der desværre først kunne efter den 12. maj. Der 
forsøges afholdt møde med vedkommende så hurtigt som 
muligt herefter. Der afholdes orienteringsmøde med 
naboerne den 8. maj og nyt møde i ”projektgruppen” så 

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


hurtigt som muligt herefter, for at komme videre.  
3.2 
Cykelsti Ribevej - status 
 

 
Der har været afholdt møde med Vejle Kommune, lokalråd 
og en enkelt deltager fra Egtved udviklingsråd omkring en 
eventuel ny cykelsti. Trine og Vagn havde lavet 4 forslag til 
linjeføring og kommunen vender tilbage når de har set / 
analyseret på ”tingene” 

3.3 
Stien ved Jerlev skov  - 
nyt ? 
 

 
Sagen behandles stadig ved Vejle Kommune – der følges op 
på om der er noget nyt i sagen.  

3.4 
Lokalplan 
 

Der var forskellige drøftelser omkring tiltag. Der skal følges 
op på tiltag, tidsfrister m.v. (Trine) 

3.5 
Årsmøde i Vingsted 
den 13.04.13, kort 
referat 
 

Vagn og Rita fortalte om mødet. Det var / er vigtigt at man 
er synlig og omverdenen orienteres om hvad man laver i 
lokalrådene. Der var endvidere en invitation til møde 
omkring Kommuneplan i Vingsted den 17. juni 2013.  

3.6 
Hjemmesiden 
 

Vi mangler de sidste ting for at få hjemmesiden på plads. 
Det blev aftalt at Vagn skulle kontakte Tom, således vi 
kunne komme videre. Så måtte vi evt. holde et par møder 
mere for at nå i mål. 

3.7 
Konstituering af 
bestyrelsen - 
arbejdsfordeling 
 

 
Det var ikke muligt at finde en formand /næstformand, men 
vi har valgt en ”flad” struktur – hvilket Vejle Kommune har 
godkendt. Der blev aftalt følgende ansvarsfordeling: Trine er 
kontaktperson overfor Vejle Kommune. Vagn tilbød at 
hjælpe ved ”spidsbelastning”, Rita tager sig af kontakten til 
pressen, Bent udsender dagsordner og Knud Erik fortsætter 
som kasser. Det blev også aftalt, at der skulle arbejdes videre 
med de manglende personer til bestyrelsen.  

3.8 
Revision af 
velkomstmappen 
 

 
Rita og Knud Erik foretager en gennemgang / ajourføring af 
mappen.  

3.9 
Forårsrengøring  
- hvordan gik det ?, 
evaluering 
 

 
Rita havde sendt et indlæg til pressen. Der var rekord for 
indsamlere i Jerlev – både unge og ældre. I Ødsted var den 
yngre generation slet ikke repræsenteret. Der blev drøftet 
forskellige tiltag til en yderligere orientering for at få flere 
deltagere i Ødsted. Der var desværre for få plastiksække, 
hvilket skal justeres næste år.  

3.10 
Flexture, jf. bilag 
 

 
En ny transportform indenfor Vejle Kommune. Vil gælde fra 
1.7.2013, hvor brochurer skal omdeles til de handlende. 
 
 



3.11  
Grønne ildsjæle, jf bilag 
 
3.12 
Henvendelse fra borger 

Vi besluttede at punktet ikke var indenfor lokalrådets regi.  
 
 
Knud Erik fortalte om en henvendelse fra en borger i Ød-
sted, der havde fået en ide. ”Projektet” blev gennemgået, 
men lå også udenfor lokalrådets regi.   

4. 
Opfølgning på 
projektplanen -  
 

 
----------  udsættes til næste gang 
 

5. 
Punkter til næste møde 

 
Næste møde : onsdag  29.5.2013 i Ødsted 

6. 
Eventuelt 
 
 

Intet 

Bobler 
 

Fremtidige (større) projekter (blev ikke drøftet) 
Fælles Foreningsdag (blev ikke drøftet) 

 


