
 

 

  
 
 

www.odsted-jerlev.dk 
 

 
Cvr-nr. : 

31547245 
Nem-konto : 

0878-322-41-03076 
 
 

15. juni 2020 
dato 

Dagsorden  
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato Onsdag 17. juni kl. 17.00 

Sted Smedevej 4, (vi havde egentlig aftalt Multihytten, men det er nok af 
hensyn til det kulinariske mere praktisk at mødes her) 

 
Mødedeltagere:  
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Villy Jensen  
Helle Serritslev  
Lene Kristensen   
Søren Petersen  
    

Dagsorden Referat 
1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Alle fremmødte 

2. 
Stiprojekterne ved Jerlev 
 

a) Øst projektet (hvis noget nyt): De to lodsejer 
der er berørt med at få lavet en trampesti, 
inviteres til et møde med forvaltning fra VK.  

 
b) Vest projektet - dato for mødet med Bo 

Levesen: Danmarks Naturfredningsforening 
har haft kontakt til Bo Levesen. Palle Staal og 
Knud Rasmussen er blevet kontaktet som ejer 
og bruger af jorden ved grusgraven. Vi 
forventer der sættes et møde i stand. Vi 
foreslår fredag d. 10/7-2020 for møde med 
ovenstående parter.  
 

 
 

Der er observerede storker både i Jerlev og 
Ødsted. Kunne være godt om der var nogen i 
lokalområdet i Jerlev/Ødsted som ville 
undersøge muligheden for storkereder? 
Hvor vil den bedste placering være? 



Kan der søges midler fra Strakspuljen 
 

3. 
Mødet med Borgmesteren 
Udgangspunkt : Punkterne i 
Villys mail til ham - suppleret 
med diskussion af fremtiden for 
området mellem de to byer. 
Lokalplaner i de to byer ? 
 

Vi afventer svar for muligmøde dato. 
Prioritering af dagsorden: 

1) Lokalplan for almen byggeri i Ødsted 
2) Fælles udvikling / lokalplan for området 

mellem Ødsted/Jerlev (således også drøfte 
lokalplan og etablering for håndværkerby, 
rekreativt- og aktivitets område mellem 
Jerlev/Ødsted. F.eks. skaterbane, 
cykelcrossbane, crossefit). Fremtidsudsigt for 
skolen om 20 år. Hvilke visioner har 
kommunen for området, som ligger 
geografisk, naturmæssigt rigtigt godt i 
kommunen.  
 

4. 
Møde med Knud Rasmussen 
 

 Møde i fht DLG bygningen. Undersøge muligheden 
for om der er en arbejdsgruppe som vil undersøge 
om man kan få udsigtspunkt/rapelle / 
fugleobservationstårn ud af bygningen. 

5. 
Tour de France - Møde med 
Jacob Rasmussen 
(”eventmageren”) - og andre 
interessenter i området. 
 

Villy har snakket med Jacob Rasmussen. Jacob 
Rasmussen vil rigtig gerne have et møde med 
lokalråd plus flere interessenter (erhvervsdrivende, 
cykel entusiaster, idrætsforeninger, spejderne, 
vingstedcenteret, DGI) 
Vi skal have lavet en liste over interessenter (KL).  
Vi skal have lavet invitation som skal sendes ud både 
direkte, samt bredt på FB. Forventer fælles møde 
afholdt senest medio september. 
VJ kontakter Jacob mht dato for det store fællesmøde. 

6. 
Affaldsindsamlingen 
 

KL kontakter kommunen for områdets deltagelse.  

7. 
Økonomi 
 

Blev drøftet. Fortsat sund. 

8. 
Eventuelt 
 

Næste møde aftales når vi har hørt fra Borgmester og 
Jacob Rasmussen (Tour de Franche projektleder) 

 


