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  18. januar 2022 
  dato 

Referat fra  
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato 
18. januar 2022 
 

Sted 
Hos Else, Kirkestien 22,  kl.19,00 
 

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

    

Dagsorden Referat 

 1. 
Registrering af mødedeltagere 
  

Der var afbud fra Helle og Søren 

2. 
Tour de France 
 

Villy orienterede om status på arrangementet ved 
brugsen i Ødsted og at der nu var kommet styr på 
mange ting – herunder også økonomiske tilskud. 
Bent orienterede om status på arrangementet i Jerlev 
– herunder også at den tidligere DLG bygning vil 
blive ”frisket op” og der ville blive vist ”billeder” på 
tårnet. Arla og DLG ville holde noget der for deres 
kunder. Feltet vil komme igennem byerne ca. kl. 
14.00. Et firma har bevilget 8 kg. Gule blomster, der 
skal sås mellem Jerlev og Ødsted. 

3. 
Ny hjemmeside 
 

Udsat til næste møde, da der var afbud fra Søren 

4. 
Navn til omfartsvejen 
 

Villy kontakter Vejle Kommune for at høre om status 

5.  
Nyt om skivehøsteren? 
 

VK har bevilget kr. 5.000,- til maskinen – de 
resterende ca. kr. 8.000,- betaler vi selv. 

6. 
Byskilte 

Vi afventer udviklingen, da der nok er vil komme en 
yderligere omtale af ”problemet”. 

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


 
7. 
Billeder til kommunens 
hjemmeside 
 

Fine billeder – Else sender 4 billeder til Vejle 
Kommune, men vi skal nok have taget nogle nye til 
forår / sommer, da det være et mere optimalt 
tidspunkt at tage billeder. 

 
 
8. 
Generalforsamling 2022 
* Dato, sted. 
* Hvem er på valg? 
 

Det blev aftalt, at vi skal have generalforsamling 
tirsdag den 22.3.2022. Vi har ikke aftalt hvor, men 
Villy skal prøve at undersøge lejen af Sognehuset. På 
næste møde skal vi også finde ud af, hvem der er på 
valg. Vi skal også vurdere om vi skal have 
”underholdning / foredrag ” eller lignende – og hvad 
det skal være. 

9. 
Økonomi, herunder 
årsregnskab 
 

Knud Erik oplyste om diverse bevægelser på kontoen 
og kort omkring det foreløbige resultat af 
kalenderåret 2021. 

10. 
Flag allé i Ødsted? 
 

Vi har fået en henvendelse fra en af byens 
erhvervsdrivende omkring oprettelse af flagalle i 
Ødsted. Vi arbejder videre med det 

11. 
Lejeboliger i Ødsted? 
 

Vejle kommune arbejder stadig med ”sagen”, der dog 
skulle gå nogenlunde planmæssigt – dog forsinket af 
CV 19. 

12. 
Byudvikling Jerlev, skal vi 
”blande” os? 
 

Der kommer mange nye lejeboliger i Jerlev p.t. – tager 
vi godt nok imod de nye – kan vi bevare 
”landsbyånden” – kan / skal vi gøre noget – 
kommentar / indsigelser ? VI SKAL HAVE 
PUNKTET MED IGEN, DA DET ER VIGTIGT AT FÅ 
DETTE DRØFTET. 

13. 
Eventuelt. 
 

Næste møde i Jerlev den 9.2.2022 kl. 18.30 

 


