
Referat fra bestyrelse møde 25. juni 2009 

Referat fra Lokalrådets ordinære bestyrelsesmøde  
Torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.00  

Mødet blev afholdt i Brunmosehallen i Ødsted 
 
Mødedeltagere: 

Jens Nyberg 
Knud Erik Laursen 
Carsten Lund 
Annemarie Holt 

 Bent Juhl Jørgensen 
Jørgen Balle Kristensen 

 
Forhindret: 
 Trine Rasmussen 
 Jan Refsgaard Holm 
 
Mødeleder: 
 Annemarie Holt 
  
Dagsorden iht. bestyrelsens forretningsorden 
 

Dagsorden Referat 
1. 
Registrering af mødedelta-
gere og afbud. 
 

 
Forhindret var: 
Jan Refsgaard Holm 
Afbud fra Trine Rasmussen 
 

2. 
Godkendelse og opfølg-
ning af referat fra sidste 
møde. 
Bestyrelsesmøde den 28.05.2009 

 

 
Referat og opfølgning blev godkendt uden bemærkninger 
 
 
 

3. 
Orientering fra formanden: 
 

 
Der var ingen emner til dette punkt. 

4. 
Orientering fra den øvrige 
bestyrelse: 
 

 
Fornyelse af Lokalrådets CVR-nr inkl. diverse rettelser. 
CVR-nr skal fornyes hvert år. 
 
Der foreligger oplysning om, at LAG-puljen fortsætter frem til år 
2013. 
 
Rikke Tovbjerg Simonsen, Planafdelingen Vejle Kommune har 
ved mail den 24. juni forespurgt om Lokalrådet var interesseret i 
en løbende mail kontakt vedr. kommunens behandling af lo-
kalplaner. 
Lokalrådet får en mail og et link, og kan så selv se, om det har 
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interesse for lokalområdet. 
Jens har svaret ja tak til henvendelsen.  
 

5. 
Behandling af forslag og 
indkomne ønsker til øvrige 
dagsordenpunkter  

 
v Næste møde med udvik-

lingsagenter den 
01.09.2009 
 
Ø Evaluering af 2. Møde 

den 15.06.2009 
 
 

Ø Hvordan kommer vi 
videre herfra? 

 
 

Ø Oplæg til næste mø-
de den 01.09.09 

 
 
 
 
 
v Udarbejdelse af Lokalrå-

dets procedure for be-
handling og priorite-
ring af indkomne pro-
jekter. 

 
 

Ø Ansøgning til LAG 
puljen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Ansøgning til Udvik-
lingssekretariatets 
lille og store pulje 

 

 
 
 
 
Møderækken for udviklingsagenter er fastsat til 1/9 – 22/9 og 
3/11 
 
Enighed om et godt møde med god prioritering og nedsættelse 
af arbejdsgrupper. 
Gruppernes arbejdsopgaver er godt tilpasset Lokalrådets priori-
teringsrække fra borgermødet. 
 

De nedsatte arbejdsgrupper arbejder selvstændigt på opgaver-
ne. 
Arbejdet omfatter også en projektbeskrivelse og ansøgning – 
eller oplæg til ansøgning – fra kommunale puljer. 
 
Udviklingssekretariatet v/ Peter Sebstrup kommer med endeligt 
oplæg, men iht. opsamling fra 2. Seminar er hovedtemaet ”Pro-
jektfernisering”. Hvor grupperne præsenterer deres projekter 
og giver hinanden sparring og gode råd. 
Ferniseringen er åben for alle borgere i Ødsted og Jerlev Sogne. 
Udviklingssekretariatet foreslår mødet afholdt på Jerlev Kro. 
Reservation med angivelse af ca. antal deltagere aftales med 
Steffen Nielsen på kroen. 
 
Lokalrådet skal forsat være fokuseret på opdelingen af projekter 
i:  

1. Egne projekter styret af Lokalrådet og Udviklingsagenter 
2. Projekter der hører under Vejle Kommunes fastsatte vedligeholdelsesfor-

pligtelser.  

 
Brunmosehallen i Ødsted har i indeværende år søgt og fået 
midler fra LAG til en mindre ombygning og indretning af ”Spin-
ning rum”. 
 
Jerlev Kultur- og Idrætshus har en forespørgsel under behand-
ling i Vejle Kommune vedr. renovering og tilpasning af husets 
faciliteter og lokaler i forbindelse med en integrering af funkti-
onerne i det eksisterende klubhus, der nedlægges. 
 
Arbejdsgruppen vedr. oprettelse af nye kommunale legeplad-
ser i Ødsted og Jerlev påregner at kunne indsende ansøgning til 
LAG og § 17.4 udvalget inden næste ansøgningsfrist den 1. sep-
tember 2009 
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Ø Næste termin for an-
søgning 

 

 
 
 
v Fortsat forslag til foldere 

og flyers. 
 

Ø Hvad gør vi for at 
promovere os lo-
kalt? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Opfølgning på 7. klasses 
udstilling ved borger-
mødet. Vi er blevet lo-
vet digitalt output af 
udstillingens plancher. 
Carsten lund følger op 
overfor Carsten Jacob-
sen 
 

v Lokalrådets generalfor-
samling 2009 
 
 
 
 
 
 
 

v Punkter fra sidste møde: 
Ø Deltagelse i Vings-

tedmessen 

 
Arbejdsgrupperne vedr. ”Stisystemer”, ”Foldere” og ”Velkomst-
bog” arbejder videre hen over sommeren og udarbejder pro-
jektbeskrivelser og ansøgninger til puljerne. 
 
LAG puljen er 1. september 2009 
Andre puljer har løbende ansøgningsfrist. 
Ansøgning til Vejle Kommune vedr. anlægsarbejder (lys på cy-
kelsti og oprettelse af nye cykelstier) sendes direkte til Helle 
Frederiksen, Vej og Park, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. 
 
 

1. Udarbejdelse af 3-falset folder med generelle oplysninger om Lokalrådet og 
rådets tilbud og arbejdsområder. Folderen husstandsomdeles ultimo au-
gust 2009. Desuden udsendelse af oplysende mail til alle foreninger og er-
hvervsdrivende.  

Jens kontakter Eva Lauridsen Ødsted for hjælp til folde-
ren. 
 

2. Fortsat arbejde med ”Velkomstbog” til nye beboere i lokalområdet. Det blev 
besluttet, at alle husstande skal have en bog ved 1. omdeling. Arbejdsgrup-
pen har allerede forskellige forslag til layout. Det blev understreget, at lay-
outet i størst muligt omfang skal tilkendegive samarbejdet mellem Ødsted 
og Jerlev. 

Evt. et kort forord af formanden for Landdistriktsudval-
get Arne Sigtenbjerggård 
 

3. Udarbejdelse af aktivitetskalender på Lokalrådets hjemmeside. 

Mail henvendelse til alle foreninger, der mod oplysning 
om link til hjemmeside kan få møder mv. lagt på lokalrå-
dets hjemmeside. 
Umiddelbart har foreninger og andre ikke adgang til selv 
at lægge oplysninger på vores hjemmeside. Det skal så-
ledes ske via Webmaster. 
 

Carsten Lund prøver at følge op igen. 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamlingen er fastsat til den 30. september 2009 kl. 
19.30. 
Generalforsamlingen afholdes i Jerlev Kultur- og Idrætshus. 
Bemærk: mødeindkaldelse og dagsorden skal iht. vedtægterne 
bringes i den lokale dagspresse med 1 måneds varsel. Det bety-
der, at indkomne forslag under § 4 stk.4 skal være bestyrelsen i 
hænde senest 5 uger før generalforsamlingen af hensyn til avi-
sernes deadline. 
På valg i bestyrelsen 2009 er: 
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Ø Fremstilling af foldere 
 

Ø Fremstilling af vel-
komstbog 

 
Ø Opfølgning på op-

slagstavle i Ødsted 
(og nu også Jerlev) 

 

Jørgen Balle Kristensen, Carsten Lund, Bent Juhl Jørgensen og 
Jan Refsgaard Holm. 
 
 
Vingstedmessen er fastlagt til 18. november. 
Lokalrådet deltager på en fælles stand med Lions Club, Egtved 
Vi medbringer foldere, projektor med hjemmeside osv. 
 
Arbejdsgruppen arbejder med sagen som beskrevet ovenfor. 
 
Arbejdsgruppen arbejder med sagen som beskrevet ovenfor. 
 
Afventer situationen i både Ødsted og Jerlev. 
 
 
 
 

6.  
Punkter til næste møde 
 
 

 
Punkter til næste indeholder kun almindelig opfølgning af, 
hvad der er sket hen over sommerferien. 

7. 
Eventuelt 
 
 

 
Ansøgning til Helle Frederiksen, Vej og Park, Kirketorvet 22, 
7100 Vejle vedr. cykelstier 
Henvendelse til Anne Døgemüller, Skov og Naturafdelingen  
7681 2464 vedr. vandhul i Jerlev. (branddam) 
Henvendelse til Kloakforsyningen, Ole Glavind 7681 2380 vedr. 
regnvandsbassin i Jerlev 
Jens prøver at oprette et lukket debatforum for bestyrelsen i 
enten: 
http://workspace.officelive.com/?cloc=da-dk 
eller share-point. 
Lukket space for bestyrelsen. 
 

 
 
Referent 
Jens Nyberg 
 
 
 
Bestyrelsens godkendelse: 
 
Annemarie Holt Trine Rasmussen Knud Erik Laursen 
Jens Nyberg Bent Juhl Jørgensen Jørgen Balle Kristensen 
Carsten Lund 

  
 

http://workspace.officelive.com/?cloc=da-dk

