
 

 

  

 
v/ Trine Rasmussen 

Ammitsbølvej 24, 
Ødsted           

    7100 Vejle 

 
Cvr-nr. : 

31547245 
Nem-konto : 

0878-322-41-03076 

 
www.odsted-jerlev.dk 

 

26.05.2013 
dato 

 

Dagsorden  

Dato Onsdag den 29.05. 2013, kl. 16.30 

Sted Gl. Inspektørbolig , Ødsted 

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

Dagsorden Referat 

0. 
Møde med  
Søren Peschardt, tema :  
Den nye 
kommuneplan 

 
Vi fik en god og konstruktiv dialog om den kommende 
kommuneplan. 
(se også punkt 4) 

1. 
Registrering af 
mødedeltagere 
 

 
Alle mødt, specielt : 
Velkommen til vores nye medlem , Villy Jensen 
 

2. 
Orientering fra 
formanden 
 

 
--------- 

3. 
Orientering fra den 
øvrige bestyrelse 

 
se de enkelte punkter 

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


 
3.1  
Landsbyprogram 
Ødsted –status . 

 
Vedr. området ved Brugsen : 
Siden sidst har der været afholdt et møde med naboerne til 
det område, der planlægges renoveret. 
Mødet forløb fint, ingen indvendinger mod projektet. 
 
Der ventes stadig på kontakt med en landskabsarkitekt, der 
skal være med til at beskrive projektet.  
Trine drøfter sagen med Per Henriksen. 
 
Der er planlagt en gåtur sammen med Lisa Månsson , Vejle 
kommune, torsdag d. 6/6 , start kl. 14.30 ved Tommelise. 
Temaet for turen : ”Forskønnelse til små penge” 
 

3.2 
Cykelsti - status 
 

 
Kommunen ville regne på 2 alternative linjeføringer - vi 
afventer et resultat. 
 

3.3 
Stien ved Jerlev skov - 
nyt ? 
 

 
Stibeskrivelsen er fjernet fra hjemmesiden. 
Kommunen arbejder videre med sagen. 

3.4 
Kursus : Sociale medier 
(27/5) 

 
Trine deltager i dette to-dags kursus. 
Facebook giver mange anvendelsesmuligheder for et 
lokalråd, især vedr. kommunikation med borgerne på en 
mere direkte og hurtig måde. 
Anden del af kurset afholdes 3/6 - her deltager Villy også. 
Vi afventer spændt resultatet - tilmelding til Facebook efter 
sommerpausen. 
 

3.5 : 
Møde 28/5 : Vejle 
kommune og LAG 
 

 
Informativt møde om mulighederne for at søge økonomisk 
støtte fra forskellige fonde. 
Mødet afslørede også, at det kan være en bureaukratisk 
oplevelse at kommunikere med diverse fonde. 

3.6 
Hjemmesiden 
 

 
Møde med Tom 3. juni kl. 19.00 (Knud Erik, Vagn og Bent) - 
herefter skulle hjemmesiden meget gerne være i præsentabel 
stand inden sommerferien. 
 

3.7 
Konstituering af 
bestyrelsen - 
arbejdsfordeling 
 

 
Udsat til næste møde. 
 
 
 
 



4. 
Kommuneplan 
 

 

Deltagelse i Folkemødet  
17. juni 
 
Borgermøde ? 
 
 
Udarbejdelse af 
høringssvar 

Vi (Rita) fremstiller en ”flyer”, der hustandsomdeles i 
området.  Flyeren vil indeholde lidt ”provokerende” 
spørgsmål, der kan få beboerne til at fatte interesse om 
Borgermødet i Vingsted d. 17/6. Vi prøver at hverve 10-15 
beboere, der vil tage med til mødet. 
 
Vi forventer derefter at udarbejde et høringssvar på det 
ordinære bestyrelsesmøde d. 27/6 - meget gerne med 
deltagelse af beboere, der også har deltaget i borgermødet 
 

5. 
Punkter til næste møde 

 
Næste møde : onsdag  torsdag d. 27/6, Klubhuset Jerlev 

6. 
Andre møder i den 
kommende tid. 
 

 
10. juni kl. 14.30 : Møde med Ødsted skole 
(Mail til Trine om deltagelse i dette møde) 
 
27. juni kl. ??.?? (men før bestyrelsesmødet) : Møde med 
repræsentanter for Vejle kommune om ”Det fremtidige 
samarbejde” 

7. 
Eventuelt 
 
 

 
----------- 

Bobler 
 

Fremtidige (større) projekter 
Fælles Foreningsdag 

 


