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Referat 
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato Mandag d. 23. november 2015 kl. 18.30 

Sted Hos Knud Erik , Mølkærparken 11 

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

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Alle er fremmødt! 

 
2.  Nye sager                                                    
   

2.1 
Siden sidst 
 

 

2.2 
Vingstedmessen- Evaluering 
 

Hvis muligt ønsker lokalrådet at deltage næste år, 
med formål at skabe synlighed og vidensdeling om 
projekter. 
Næste år: Kaffe/småkager – spørgeskema evt 
balloner og flag for at tiltrække trafik. 

2.3 
Referat fra mødet med Kom-
munen om (erhvervs)grunde i 
området 

Processen fortsætter, der afventes. 

2.4  

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


Emne til  et Borgermøde  
 
2.5 
Generalforsamling  

 Hvornår 

 ”Underholdning” 

  

Som udgangspunkt afholdes borgermøde i både 
Ødsted og Jerlev 
Borgermøde vil finde sted i Jerlev og Ødsted 11/2-16 
Hver by deles op i grupper og brainstormer på 
optimering af lokal samfund. Jerlev og Ødsted starter 
og slutter sammen. 
Evt. emne Jerlev – hvad skal grunden ved klubhuset 
bruges til? 
Hvis der ønskes at dele byer op vil Borgermøde vil 
finde sted i Ødsted 25/2-16 
 
Generalforsamling vil finde sted 31/3-16 

2.6 
Vedligeholdelsesplan for de 
grønne områder. 
 

Billeder tages i Ødsted/Jerlev hvor tiltag og 
vedligehold mangler opmærksomhed. 

                                               
3. Løbende sager   
 

3.1  
Landsbyprogrammet Ødsted 

 

Det kører planmæssigt 

3.2 
Branddamsprojektet Jerlev 
 

Det kører planmæssigt 

3.3 
Hjemmesiden 
 

En opdateret hjemmeside forventes at se dagens lys 
først i december, med bl.a. ny kalender 

4.  
Økonomi                                
            

 

5. 
Næste møde 
Punkter og dato  
 

- Velkomst mappe 

6. 
Eventuelt 
 

- Stisystemer som skal forbinde Rugsted og 
Ødsted, stiudvalg må indkaldes 

- Flexbusser ud til lokalsamfund 
- Facebook – fæles gruppe for alle lokalråd i 

vejle kommune (Bent tilføjer os Gruppe) 
- Evt. jordudstykning til lokale tiltag, evt. 

stisystem rundt om Jerlev (Jerlev Gruppe 
synkroniserer om hvem der tager mødet) 

-  

 


