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Referat 

Generalforsamling Ødsted-Jerlev Lokalråd d. 26/3 2014-03-26 

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af to stemmetællere 

 

3. Lokalrådets beretning  

 

4. Behandling af indkomne forslag 

 

5. Forelæggelse af årsregnskab 

 

6. Valg til lokalråd 

 

På valg er: 

Trine Rasmussen (kan genvælges) 

Vagn Christensen (kan genvælges) 

Knud Erik Laursen (kan genvælges) 

Bent Juhl (kan genvælges) 

 

Valg af suppleant: 

 

7. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant 

 

På valg som revisorer er: 

Else Dahl (kan genvælges) 

Nell Seerup (kan genvælges) 

 

På valg som revisorsuppleant er: 

Ingolf Christensen (kan genvælges) 

 

8. Eventuelt 

 

 

Ad 1: Hans Erik Pedersen 

 

Ad 2: Jens Nyberg og Arne Seerup 

 

Ad 3: Knud Erik læste årsberetningen op. Den blev godkendt. Referat : se side 3 

 

Ad 4: Der er ikke indkommet forslag 

 

Ad 5: Knud Erik fremlagde regnskabet - se side 10.  Det blev godkendt 

 

Ad 6: Genvalg skete enstemmigt. Benita Suhr Poulsen blev valgt ind på den ledige plads i 

lokalrådet. 

Suppleant: Keld Segalt 
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Ad 7: Genvalg skete enstemmigt 

 

Revisorsuppleant Ingolf Christensen blev genvalgt. 

 

Ad 8: Der var ingen punkter under evt. 
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Bestyrelsens beretning 

Generalforsamling 26.3.2014  

Velkommen til vores generalforsamling. 

Indledningsvis vil jeg starte med at præsentere lokalrådet, da der nok er en del der 
ikke kender os. 

 

Fra Jerlev er der p.t. valgt Bent Juhl. Bent bor på Smedevej og har været med siden 
starten i 2008 og Rita Jakobsen bor i det nye kvarter, og blev valgt ind sidste år. 

 

Fra Ødsted består ”holdet” af Trine Rasmussen, bor på Ammitsbølvej – også været 
med lige siden starten, Vagn Christensen – bor på Torveparken – været med i 2 år, 
Villy Jensen bor på Sønderlund – har været med i knapt et år og Knud Erik Laursen – 
bor på Mølkærparken – og været med næsten fra starten. 

 

Der er sket mange ting siden Anne Marie Holt afholdte lokalrådets seneste 
beretning på Ødsted skole den 25. februar 2013. 

 

Vi fik indvalgt en ung beboer på den seneste generalforsamling, men vedkommende 
trak sig desværre hurtigt, da hun så programmet og sin egen kalender. Dette viser 
lidt om de udfordringer man har i et lokalråd. Heldigvis fik vi relativt hurtigt overtalt 
Villy Jensen til at indtræde i bestyrelsen, således vi var 4 medlemmer fra Ødsted. På 
den seneste generalforsamling var der også en ubesat plads i bestyrelsen, der gerne 
skulle besættes med en Jerlev borger. Det er desværre ikke i løbet af året lykkedes 
at få posten besat. 

 

En post der heller ikke lykkedes at få besat, var posten som formand for lokalrådet. 
Der var ikke nogen i bestyrelsen der ønskede denne post eller posten som 
næstformand. Vi har således gennem året haft en kollektiv ledelse, hvor Trine 
Rasmussen var kontaktperson til Vejle Kommune og uddelegerede tingene. Vejle 
Kommune har accepteret denne løsning. 
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Der er næsten Lokalråd overalt i Vejle Kommune, men mens man er ved at ”lukke” 
de sidste huller, er der nogle lokalråd der ef en eller anden grund er ved at give op. 
Lokalrådet i Smidstrup er blandt andet ved at blive opløst. Det er således ikke 
automatisk et lokalråd i området, men noget som ildsjæle skal holde i gang. Såfremt 
der ikke er et lokalråd i området, har man vanskeligere ved at præge udviklingen og 
give Vejle Kommune og politikkerne gode råd.  

Der er mange projekter at tage fat på i de mindre samfund og mange gange 
gennemføres de kun i lokalsamfundene, hvis der er en stor arbejdsindsats og 
opbakning bag. Umiddelbart ser det ofte ud til, at der er mange ting der sker næsten 
automatisk i Vejle. Enten for kommunale penge eller fondsmidler, mens 
arbejdshandskerne må findes frem, straks man kommer udenfor den gamle Vejle 
bygrænse. 

 

Noget der er brugt mange recouser på i Lokalrådet i 2013, er Landsbyprogrammet i 
Ødsted. Først blev vi sendt tilbage til start, da vi på møde med Vejle kommune 
ultimo januar 2013 fik at vide, at det projekt som Vejle Kommune havde lavet, ikke 
kunne gennemføres. Så måtte vi i gang igen, og arbejdede med flere muligheder. Ser 
vi tilbage på processen, må vi nok erkende, at vi i starten var for famlende og brugte 
for meget tid på at komme videre – demokrati kan være vanskeligt, men i vores regi 
også det eneste rigtige. 

 

 På et tidspunkt spurgte vi så Vejle Kommune om råd, og fik henvist en 
landskabsarkitekt fra Aarhus og nogle betinglser som vi i Landsbyprojektudvalget 
ikke var helt vilde med. Vi sagde derfor nej tak og fandt en anden person på Fyn, der 
havde udført flere projekter. 

 

Vi arbejdede med 2 projekter – dels med byportene som vi i udvalget selv ”styrrede”  
og dels med en forskønnelse af Ribevej og området centralt i byen ved brugsen og 
det tidligere mejeri, hvor vi fik ekstern hjælp. 

 

Det ene projekt gik det fremad med (byportene m.v.), mens det andet ikke gik så 
godt. Vi fremlagde et nyt projekt for kommunen med både røde og blå flader, 
opdeling af vejbane, busholdepladser m.v. således at hastigheden blev nedsat i 
området, og gående, buspasserer m.v. bedre og mere sikkert kunne krydse vejen. 
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Vi fik desværre også dette projekt forkastet. Dels p.g.a. det ikke var visionært nok, 
og dels fordi Vejle Kommune sagde at det med vej og lign. var et kommunalt projekt 
og skulle laves af dem ud fra en prioritering. Forinden var der dog et par af de aktive 
kvinder i udvalget der ville se på den praktiske udførsel af vedkommendes arbejde, 
så de kørte en tur til sydøst Fyn. Dejligt når nogen selv skrider til handling. Winnie og 
Stinne fik i øvrigt en god dag ud af det.  

 

Vi fik dog heldigvis rejst nogle byporte og plantekummer, der også vil blive fyldt med 
jord og planter i den kommende uge. Der vil også blive rejst en flagstang ved 
plantekummerne, som vi alt sammen vil indvie søndag den 6.4.2014.  

 

Jeg synes at det er et virkelig flot projekt, som pynter byen. Rart at folk taler om 
noget positivt, i stedet for brandtomter og faldefærdige bygninger. 

 

Jeg vil gerne på lokalrådets vegne sige et foreløbigt mange tak for en stor indsats til 
deltagerne i udvalget og påhæng i forbindelse planlægningen og opsættelsen. En 
stor tak til Egon Sørensen for vores skabeloner, således at vi kunne se projektet 
inden gennemførelsen. Også en stor tak til Holger Pedersen og Knud Kyndesen for  
personlig og maskinel hjælp ved opsætningen.  Dejligt at det kunne gennemføres,  
selv om det nok var nogle af de mest regnfulde dage vi havde valgt. 

 
  

Vi fik primo 2014 2 arkitektstuderende Samuel Nielsen og Kristine Mydland til at se 
på tingene, og de lavede et oplæg som vi i Landsbyprojektudvalget valgte at gå 
videre med til Vejle Kommune. Der har været afholdt møde med dem den 
19.3.2014, hvor den nye stadsarkitekt deltog. Deres umiddelbare kommentarer var, 
at det var et flot projekt som vi godt kunne arbejde videre med.  

 

Vi har også kontaktet Tommelisefonden, for måske også at få bydammen 
indarbejdet i projektet. Vi vil gerne have en helhedsløsning for hele området. 
Formanden for Tommelisefonden Arne Løvlund, er nu med i 
Landsbyprojektudvalget, og der er plads til flere hænder, hvis der er flere der har 
lyst. 
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Med den noget større plads, vil det også give flere muligheder. Et hold har været i 
Give og hørt noget om deres skulpturpark og finansieringsmuligheder m.v. Om vi får 
noget af denne karat startet op, vil kun tiden vise. 

 

Gennem Hanne Andersen, har vi fået kontakt til Designerskolen i Kolding og vi prøve 
at få yderligere inspiration til nogle spændende tiltag herfra. 

 

Ultimo februar 2014 fik vi dog også en kedelig meddelelse. Vi blev glade da vi i 2013 
fik bevilget en pulje på tkr. 200 og ”lovning” på yderligere tkr. 200 i 2014, hvis vi selv 
skaffede tkr. 400 fra fonde, eget arbejde m.v. Meddelsen fra Vejle Kommune gik på, 
at vi skulle have skaffet midlerne inden udgangen af juni måned 2014 og IKKE ved 
udgangen af 2014 som vi helt klart havde forventet. Det bliver meget vanskeligt at 
nå. 

 Det er først nu vi er ved at have nye skitser, og således vi har noget at vi kan søge 
fonde m.v. og da der er ekspeditionstid alle steder, må vi nok konstatere, at vi IKKE 
kan regne med disse penge fra Vejle Kommune kommer til udbetaling, men så må vi 
se om vi kan skaffe dem på anden vis.  

 

Vi har også anvendt en del kræfter på behandling og revidering af kommuneplanen 
der skal gælde indtil 2025. Vejle Kommune havde indkaldt til møde i Vingsted Hotel- 
og konferencecenter den 17.6.2013. Vi havde forinden husstandsomdelt ca. 1.300 
flyers. Ud af de ca. 400 besøgende, var de ca. 80 fra Ødsted – Jerlev området. Det 
var meget flot. Efterfølgende blev der afholdt et møde på Jerlev Kro, hvor ca. 10 
personer ud over Lokalrådet drøftede tingene videre. 

Der er ingen tvivl om, at vi har mange grunde til privatboliger i området, men 
lokalrådet ser gerne at der etableres erhvervsgrunde mellem Ødsted og Jerlev, også 
for på denne måde at binde byerne bedre sammen. Dette passer dog ikke helt med 
de planer som Vejle Kommune har med erhverv, med placering af erhvervsbyggeri i 
Vejle, Give og Vandel, samt noget i Jelling.  

 

Vi har også anvendt en del kræfter på etablering af cykelsti i området ved Mølkær 
Kro. Et underudvalg havde lavet 4 forslag til cykelstier, hvor der nu arbejdes videre 
med den ene. 
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Ifølge referat af Teknisk Udvalgs møde den 25.2.2014 kunne vi se,  at der i deres 
planer for det kommende år var medtaget en dobbelt rettet cykelsti fra Vorkvej til 
syd for kroen, hvorfra den tilsluttes Mølkærparken.  

 

Referatet siger videre – jeg citerer: ” Der har i mange år været et stort ønske fra 
Ødsted-Jerlev Lokalråd om en cykelsti fra Vorkvej til Ødsted, og der har været 
afholdt flere møder, hvor linjeføringen er blevet drøftet.  Cykelstien er på den 
vejledende cykelstiprioritering som prioritet nr. 2 .” Projektet er budgetteret til at 
koste ca. 2,7 mio. – der skulle således være lys forude med dette projekt. 

 

Vi er også i dialog med Vejle Kommune og en forældregruppe omkring en eventuel 
forbedring af trafiksikkerheden på Ribevej, hvor mange bilister desværre ikke 
respekterer forgængerovergangen. Der er afholdt møde med skolen og nogle 
forældre og der er endvidere aftalt fællesmøde med Vejle Kommune i morgen den 
27.3.2014 om mulige tiltag.  

 

 

I 2013 fik vi efter flere henvendelser og møder med Vejle Kommune rykket byskiltet 
et stykke ud mod Egtved og nedsat hastigheden til 60 ude ved Rugstedvej. Ligeledes 
blev hastigheden på Mølkærvej nedsat til 60 km.  

 

Også i 2013 var der forårsrengøring i begge byer. Der er heldigvis en nogenlunde 
fast stamme, men i Ødsted skal vi gerne her i 2014 have nogle yngre med. Vi har 
kontaktet skolen, og håber det giver gevinst. Det er utroligt at vi kan samle så meget 
sammen, men det viser jo også at det kan betale sig, at vi gør indsatsen. Dagen hvor 
vi går gennem byerne,  vil i år være lørdag den 26.4.2014 kl. 9.00 med start fra 
Klubhuset i Jerlev og i Ødsted fra Brugsens garage.     

 

Meget tyder på, at der i foråret 2014 kommer vand i bydammen. Sammen med 
Tommelisefonden, har vi rykket Vejle Kommune for en udbedring af skaderne,  og 
fået en positiv tilbagemelding, således at bydammen igen skulle kunne holde vand. 
Det ser meget kønnere ud, når der er vand i. 
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 Vi har også haft en drøftelse med Vejle kommune omkring flere parkeringspladser 
ved børnehaven og hallen. Her sker der nok også noget i 2014. 

 

I 2013 fik vi en ny hjemmeside, men den virker desværre ikke optimalt og kan være 
vanskelig at finde. Vi havde et håb at det skulle være byernes centrale hjemmeside 
og at man så herfra kunne se hvilke aktiviteter der er i området. Om det lykkedes for 
os, kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, men vi arbejder på det. Vi 
kan også se, at facebook vinder frem. Det er nok en god måde at give en hurtig og 
kort information og nå en anden kundegruppe, men om det virker kan jeg ikke sige 
noget om.  

 

I 2012 fik vi oprettet og indviet 8 stier i området. En af ruterne kom meget tæt på en 
ejendom, og vi fik derfor den daværende ejers skriftlige tilladelse til at gå forbi. 
Ejendommen skiftede sidst på året ejer, og den nye ejer ønskede af en eller anden 
grund ikke at man gik forbi – på trods af at vejen havde været anvendt i 
generationer. I Jerlev blev der etableret en underskriftsindsamling og vi arbejder 
stadig på en løsning sammen med Vejle Kommune. Vi håber det lykkedes, således at 
den skønne natur i det område, også kan nydes af andre.  

 

På vores generalforsamling sidste år, havde vi besøg af Søren Peschardt og Lars 
Schmidt. Kort forinden var der sprunget en bombe, hvor et af forslagene om 
etablering af hærvejsmotorvejens vejnet,  skulle ske i vores nærområde.  

Dels gennem Rugsted og dels gennem dalene ved Vesterby / Ødsted Skov og Vejle 
Ådal. De 2 deltagere var imod linjeføringen – og det er vi helt klart også.  

 

Vejle Kommune arbejder nu på et projekt med at gøre Vejle Ådal til en Nationalpark, 
og der holdes blandt andet på mandag den 31.3.2014 et møde med ådalens 
lodsejer, for at se hvilke ideer der skal udklægges her. Hvis man vil vide noget mere 
om ”projektet” er der nogle modstandere af motorvejen, der har ophængt 
informations materiale i lokalet ved brugsens flaskeautomat.  

 

Det er dejligt når der sker nogle positive tiltag. Vi har fået endnu en seværdighed i 
området – endda gratis. Hvis i ikke har prøvet det, skal i tage en tur ned til 
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oplevelsespunkt Vingsted, og måske endda se nogle store fisk i åen. Det kan blive en 
rigtig god oplevelse – også for den yngre generation. 

 

Lokalrådets velkomstbog er nu ajourført, og vil igen blive udleveret til nye borgere i 
området.  

 

I Jerlev arbejdes det meget intens på at komme videre med planerne om ombygning 
af Jerlev Kultur – og Idrætshus. Dette sker med baggrund i, at det nuværende 
klubhus er udtjent og sundhedsfarligt, og nedrivning er det eneste alternativ. Det er 
så meningen, at de der p.t. anvender klubhuset skal anvende de renoverede lokaler. 
Der er gennem de seneste år sparret en del op – dels ved byfest og dels ved salg af 
fyrværkeri. Dette sammen med en masse frivilligt arbejde betyder at der kan søges 
om et betydeligt tilskud fra Vejle kommune.   

Arbejdsgruppen og Lokalrådet har netop indsendt en ansøgning om tilskud til Vejle 
Kommune. Vi håber naturligvis at ansøgningen imødekommes, hvilket betyder at 
projektet hurtigt kan sættes i gang og efter planen kan ombygningen stå færdig i 
november 2014. 

Jeg vil gerne takke for samarbejdet med Vejle Kommune og de lokale politikere. 
Samtidig vil jeg gerne gentage det velmenende råd som Anne Marie Holt gav sidste 
år gav til Vejle Kommunes administration og politikere. Husk nu, at I samarbejder 
med en flok amatører, der bruger fritiden på frivilligt arbejde. Det er vigtigt at I 
justerer jeres forventninger til os i overensstemmelse med muligheder, formåen, 
baggrund og kendskab.  

 

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke mine kollegaer i lokalrådet for en god 
indsat i det forgangne år – ildsjælene der hjælper os – både med landsbyprojektet i 
Ødsted , vores forårsrengøring og andre aktiviteter og lokalsamfundet for den 
opbakning der gives. 

Jeg tror at I kan fornemme at vi ikke har ligget og ikke ligger på den lade side. Der vil 
også være opgaver at tage fat på her i 2014.  

 

Hermed Lokalrådets beretning. 
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