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Referat
Ordinært bestyrelsesmøde

Dato Torsdag 03. september 2015 kl. 19.00

Sted Inspektørboligen, Ødsted

Mødedeltagere :
Trine Rasmussen
Søren Gorritzen
Bent Juhl
Knud Erik Laursen
Vagn Christensen Afbud
Villy Jensen
Benita Suhr
Kjeld Segalt

Dagsorden Referat
1.
Registrering af mødedeltagere

Kjeld og Benita har skiftet plads i bestyrelsen, således
at Kjeld er med i bestyrelsen nu og Benita er
suppleant. Søren var fraværende.

2.  Nye sager

2.1
Referat fra orienteringsmødet
hos AffaldGenbrug

Der skal genbruges mere. Nuværende maskine til
sortering er slidt. Vi vil alle få omdelt en folder
(husstandsomdeles). Villy foreslog at emnet skulle
være med på vores generalforsamling. Vi bakker op.

2.2
Kort evaluering af indvielsen af
cykelstien

Det var en succes – der var ca. 200 – 250 på trods af at
der var tale om en fredag formiddag.

2.3
Evaluering af standen ved
Brunmosefesten

Vi bliver synlige – folk kan komme i kontakt med os.
Vi skal overveje om vi ikke skal med i Jerlev næste år.



3. Løbende sager

3.1
Landsbyprogrammet Ødsted

 Tilbudsgivningen og det
videre forløb

1. spadestik vil være den 11.9.2015 kl. 11.00.
Projektet går i gang 14.9.2015 – der laves
tidsplan af Knud Kyndesen. Trine har talt med
Knud Kyndesen om anvendelse af frivilligt
arbejde.

3.2
Den kommende hastigheds-
dæmpning på Ribevej Ødsted

Vi har fået oplæg til placering af de 2 flader – vi har
drøftet ændringer med Vejle Kommune – og de
regner på det nu.

3.3
Branddamsprojektet Jerlev

Bent orienterede om status

4.
Økonomi

5.
Næste møde
Punkter og dato

Torsdag den 1. oktober 2015 i Jerlev Kulturhus kl.
19.00 ( i de nye lokaler).

6.
Eventuelt

Vi talte lidt om vores hjemmeside igen. Der rykkes
for status for fortorv på Jerlevgårdsvej. Der udskiftes
lamper i Ødsted i efteråret. Kursus i facebook ??
Søren kan du vise os det den 1.10.2015 ??? Skal vi
snart have et borgermøde – gerne fælles og helst i
Jerlev. Visioner for Ødsted og Jerlev – hvordan
skaber vi større ”sammenhold / samarbejde”??
Dagsordenpunkt til næste gang. Evt. åbent by
arrangement ?? Grønne teams – Kjeld finder ud af
det. Presse omkring ”ren by” vi laver det fælles Jerlev
/ Ødsted. Der er kommet asfalt på pladsen ved
hallen / børnehaven.


