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17. marts 2015 
dato 

 

Referat  
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato Torsdag 19. marts 2015 kl. 19.00 

Sted Inspektørboligen, Ødsted  

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

 
Afbud 

Kjeld Segalt Afbud 
      

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Fem deltagere var til stede.  

 
2.  Nye sager                                                    
   

2.1 
Grønne områder 

 Referat af Møde med Lena M  

 

2.1 
En gruppe borgere fra Ødsted har været byen rundt 
og fundet fejl og mangler. Der er blevet taget billeder, 
og materialet er sendt ind til VK. Der bevilges 20.000 
+ 20.000 kr til både Ødsted og Jerlev til indkøb af 
materiel til pasning af de grønne områder. Ved 
mødet med LM blev der aftalt et nyt møde om et år, 
hvor man så kan konstatere, hvor mange af 
punkterne der er blevet udbedret. Der indsendes 
billedmateriale fra Jerlev senere om fejl og mangler. 
Lokalrådet vil til generalforsamlingen opfordre folk 
til at melde sig til en gruppe, som vil være med til at 
holde byernes grønne områder. 

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


 

2.2 
Årsmøde for Lokalråd 
23. april  
med tilmelding 14. april  
 

2.2 
Hvem deltager? Vagn og Villy deltager. Vagn 
tilmelder fælles. 

2.7 
Generalforsamling 
 
Gennemgang af aftenen. 
Valg : 
Bestyrelse :Villy, Benita, Rita  
Revisor : Else, Nell  (Ingolf) 

 

2.7 
Trine aflægger årsberetning. 
Der serveres øl og vand til deltagerne. Knud Erik 
køber ind. 
Rita skriver referat ved generalforsamlingen 
Rita skriver en pressemeddelelse til Egtved Posten til 
uge 13. 

 
3. Løbende sager   
 

3.1  
Landsbyprogrammet Ødsted 

 Opdeling af projektet i 
etaper 

 

3.1 
Trefor har bevilget 50.000 kr til 
landsbyforskønnelsen.  
For overskueligheden skal projektet opdeles i etaper. 
Det vil give mere skred i tingene at gøre en mindre 
del færdig og derefter tage fat på næste etape. Der 
skal hyres konkrete og gerne lokale håndværkere. 
Der søges om tinglysning, så projektet kan komme i 
gang. 
Husstandsindsamling starter d. 10/4. Der deles flyers 
ud få dage før indsamlingen. 
 

3.2 
Cykelstien Mølkær 
 

3.2 
Påbegyndes d. 7/4 
 

3.3 
Stien ved Birkevej 
 

3.3 
Stien er lige nu ved at blive anlagt. 

3.4 
Forsamlingshusprojektet, Jerlev 
 

3.4 
Ombygningen er i gang 
 

3.5 
Stien gennem Jerlev skov 
(Knud Erik og Bent) 

3.5 
Visitvejle har fejlagtigt lagt stien gennem Jerlev skov 
på nettet igen. Knud Erik kontakter Visitvejle, så stien 
kan tages af nettet. Der er brug for en afklaring af, om 
den anlagte sti må bruges. Sagen er igen i proces. 

3.6 
Branddammen Jerlev, 
Ansøgning til stipuljen 
 

3.6 
Der bliver indsendt en ansøgning til stiprojekt til 
Vejle kommune. 
 

4. Økonomi                                
            

4. 
Knud Erik orienterede om regneskaber. 
 

  



 
5. 
Næste møde 
Punkter og dato  
 

5.  
Onsdag d. 29/4 i Jerlev på Smedevej 

6. 
Eventuelt 
Møde i Vingsted 
Strategikursus i Vingsted 
 

6. 
 
Villy orienterede om mødet om naturpark i Vingsted. 
Trine orienterede om strategikurset i Vingsted. 

 


