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  dato 

Referat af  
Ordinært bestyrelsesmøde 

 
Dato 

29. september 2022 kl. 19.00 

Sted Klublokalet, Kulturhuset Jerlev 

 
Mødedeltagere: 

 

Villy Jensen  
Knud Erik Laursen  
Lene Kristensen  
Else Dahl  
Søren Petersen 
Helle Serritslev 

 

Bent Juhl 
Lisbeth Gårdhøj Pedersen 
 

 

  

   Dagsorden Referat 

 1. 
Registrering af mødedeltagere  
 

Helle var fraværende 
 

2. 
Referat fra Klyngemødet 
 

Der blev refereret fra mødet, hvor der bla. Blev 
talt om flextrafik, hvor der også blev lavet en 
henvisning til på vores hjemmeside. 
Erfaringerne omkring byversioner blev drøftet 
samt hvad andre gør for tilflyttere 

3. 
Trafiktællingen / lys på cykelstien 
 

Der kører ca. 6.000 biler mellem Ødsted og 
Jerlev dagligt, mens der var 88 cyklister. Der er 
dog mange der cykler ”bagom” når de skal i 
skole. Vi vil lave en officiel ansøgning til VK om 
lys på cykelstien, da vi har en forventning om, 
dette vil forøge anvendelsen af denne – også for 
gående og løbende motionister. 

4. 
Fjernvarme – nyt? 
 

Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen. 
Trefore og TVIS regner stadig på tallene. Der er 
en forventning om, at VK udsender en 
meddelelse i uge 40 i e – boks, der så 
efterfølgende følges op af et ”stormøde” i 
Brunmosehallen. Se også referat fra mødet på 
facebook. 

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


5.  
Grusgraven, hvordan kommer vi 
videre? 
 

Bent har tale med firmaet der graver grus. Der 
er lavet et udkast til reetablering af grusgraven. 
Den tidligere nedsatte gruppe ser på det og  
eventuelle forslag til ændringer drøftes med 
firmaet  og VK. 

6. 
Legeplads Ødsted 
 

Der blev orienteret om status – der arbejdes 
med flere løsninger – alt efter økonomien, men 
det går fremad med ”projektet”. Forventer dog 
først det er en realitet næste år. 

7. 
Tommelisedammen  
 

Tommeliseforeningen er kontaktet, og de har 
efterfølgende kontaktet VK – forventer også at 
få en tilbagemelding om etablering af områder 
med åkander i Bydammen 
 

8. 
Nyt fra Skolebestyrelsen 
 

Lisbeth er også med i skolebestyrelsen, hvilket 
vi kan udnytte aktivt i forbindelse med dialogen 
med skolen 

9. 
Landsbyvision 2023 
 

Else undersøger eller kontakter VK om hvornår 
i 2023 man forventer at komme i gang hos os. Vi 
skal selv prøve at se hvilke tanker vi har for 
vores område + se på nogle af de andre 
udarbejdede landsbyvisioner. 

10. 
Lejeboliger Ødsted 
 

Den forventede tidsplan  holder ikke. Byggeriet 
på Brunmose er startet 

11. 
Tilflyttere (fra sidste møde) 
 

Der blev drøftet flere tiltag, men ikke besluttet 
noget. Punktet skal med på næste møde.  

12. 
Billeder af lokalrådsmedlemmerne 
på hjemmesiden? 
 

På vores hjemmeside er der plads til billeder ud 
for vore navne. Vi aftalte at vi ville tage billeder 
på næste bestyrelsesmøde 

13. 
Økonomi 
 

Økonomien blev gennemgået 

14. 
Eventuelt 
 

Status på stien for enden af Birkealle blev 
gennemgået. Manglende referater vil komme på 
vores hjemmeside. Der laves en vejledning, 
således at flere kan arbejde med vores 
hjemmeside. 
Skytternes arrangement i Vingsted var en succes 
og de vil meget gerne at vi benytter 
området/naturen. Else tager kontakt til Jørn 
Aagaard for reservation af Sognehuset til næste 
Klyngemøde, den 11. januar 23. 
 Næste møde: 7. december 2020 

 


