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Dagsorden (2.udgave) 

Dato 26. maj 2014 kl. 19.00 

Sted Smedevej 4, Jerlev 

 
 
Mødedeltagere :  
Trine Rasmussen  
Rita Jakobsen  
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Vagn Christensen Afbud 
Villy Jensen  
      

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Alle til stede 

2. 
Orientering fra bestyrelsen 
 

 

2.1 
Status for stien ved Birke Allé 
 

2.1 
Der er lavet aftale med lodsejeren om, hvor 
stiforløbet skal være. Der er også lavet aftale om, 
hvilket materiale stien skal laves af. Der forsøges 
lavet en aftale med ejeren af de tilstødende grunde 
om at udføre stiens anlæggelse. Der er sendt 
anmodning til Lars Kastbjerg VK om at lave en 
tinglysning. Stien skal være anlagt senest 2/9. Villy 
undersøger vedr. ansvarsforhold ved ulykker. 

2.2 
Status 
Landbyprogrammet 

 
2.2 
Der har været møde med designskolen i Kolding. Det 
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 var inspirerende at deltage. Arkitekterne for 
landsbyprogrammet deltog også. Der bliver dog ikke 
lavet om i landsbyprogrammet på baggrund af 
besøget på designskolen. Set i bakspejlet skulle 
besøget have foregået på et tidl. tidspunkt. 
Plancherne med tegningerne hænger i 
Brunmosehallen, og interessen for tegningerne har 
været betydelig. Der er overvejelser om, hvilken 
overskrift der skal bruges i fondsøgningsmaterialet. 

2.3 
Brev til kommunen vedr. 
Ribevej 
Ny trafiksikkerhedsplan 
 
 
 

 
2.3 
Der laves en trafiktælling i øjeblikket, så det bliver 
kortlagt, hvor tæt trafikken er på Ribevej i Ødsted. 
Ønsker om bedring af trafiksikkerheden skal indføjes 
i helhedsplanen for byfornyelsen. Det er politikernes 
ansvar at udforme, hvordan trafikken skal sikres. 
 
 

2.4 
Hjemmesiden / kalender 
 

2.4 
Benita og Bent kigger på, hvordan hjemmesidens 
kalender skal endeligt udformes. 

2.5 
Afslag på Jerlev-projektet 
 

2.5 
Der er i lokalrådet stor overraskelse over, at der er 
givet afslag på ansøgningen om Jerlev-projektet. Der 
har forud været samtale med VK, hvor der var 
forståelse for projektet. Lokalrådet ønsker at få 
afstemt forventninger ift VK: Lokalrådet ønsker at få 
mere vejledning undervejs, hvis der i processen er 
brug for påmindelser. Det overvejes at søge midler 
fra udviklingspuljen i stedet. 

3. 
Næste møde 
Punkter og dato  
 

3. 
Motorvejsprojekt/hærvejsmotorvejen. 
Næste møde: 25/6 kl. 19.00 i inspektørboligen i 
Ødsted. 

4. 
Eventuelt 
 
 

4.  
Motorvejsprojekt: Der har været møde om de mulige 
motorvejslinjer i Egtved d. 25/5. Der var 
repræsentanter fra lokalrådet til stede. 

 


