
Referat fra bestyrelse møde 28. maj 2009 

Referat fra Lokalrådets ordinære bestyrelsesmøde  
Torsdag den 28. maj 2009 kl. 19.00  

Mødet blev afholdt i Jerlev Kultur- og Idrætshus 
 

Mødedeltagere: 
Jens Nyberg 
Knud Erik Laursen 
Trine Rasmussen 
Carsten Lund 
Annemarie Holt 

 Bent Juhl Jørgensen 
Forhindret: 
 Jørgen Balle Kristensen 
 Jan Refsgaard Holm 
Mødeleder: 
 Annemarie Holt 
  
Dagsorden iht. bestyrelsens forretningsorden 

 

Dagsorden Referat 
1. 
Registrering af mødedelta-
gere og afbud. 
 

 
Forhindret var: 
Jørgen Balle Kristensen 
Jan Refsgaard Holm. 
 

2. 
Godkendelse og opfølg-
ning af referat fra sidste 
møde. 
Bestyrelsesmøde den 23.04.2009 

 

 
Referat og opfølgning blev godkendt uden bemærkninger 
 

3. 
Orientering fra formanden: 
 

 
Orientering vedr. ændring af vejnavne i Jerlev. 
Forslag til nye vejnavne har været til partshøring i Jerlev. 
 
Orientering om Lokalplan nr. 1060 og tillæg 12, der omfatter 
forslag til nyt boligområde nord for Lysholtvej i Ødsted. Forsla-
get er til offentlig høring frem til 22.07.2009. 
Lokalrådet vil gøre indsigelser mod manglende orientering iht. 
samarbejdsaftalen med Vejle Kommune. Annemarie retter Ind-
sigelsen til Peter Sebstrup, udviklingssekretariatet. 
 

4. 
Orientering fra den øvrige 
bestyrelse: 
 
 
 

 
Oprettelse af Lokalrådets hjemmeside: 
www.oedsted-jerlev-lokalraad.dk 
 
Hjemmesiden er på plads, og der foretages løbende opdaterin-
ger af siden. 

http://www.oedsted-jerlev-lokalraad.dk/
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Orientering om hjemmesiden er sendt til alle e-mail adresser, 
Lokalrådet er i besiddelse af, herunder også Vejle Kommune. 
 
Som medhjælp og backup for webmaster har Bent Juul meldt 
sig. 
Bent får udleveret adgangskode til redigering og papirer vedr. 
oprettelse og rettigheder. 
Der foreligger en opgradering af hjemmesiden til et mere læse-
venligt design. Det indarbejdes i størst muligt omfang. 
Det aftaltes, at webmaster bestiller backup af hjemmesiden hos 
udbyder: 123.hjemmeside.dk. 
 

5. 
Behandling af forslag og 
indkomne ønsker til øvrige 
dagsordenpunkter  

 
v Næste møde med udvik-

lingsagenter 15.06.09 
 

 
Ø Evaluering af 1. Møde 

den 28.04.2009 
 

 
 

Ø Hvordan kommer vi 
videre herfra? 

 

 
 

 
 
 
 

Ø Oplæg til næste mø-
de den 15.06.09 

 

 
 

 
 
 

Ø Hvordan får vi resul-
taterne fra mødet 
kædet sammen 
med vores egen 
brainstorm på bor-
germødet den 

 
 
 
 
 
Der foreligger desværre afbud fra Bent Juul og Jens Nyberg til 
dette møde. 
 
 
 
Mødet forløb godt, og der fremkom mange gode forslag fra de 
fremmødte udviklingsagenter. 
Der er rundsendt et notat fra mødet til bestyrelsen og de per-
soner, der meldte sig som udviklingsagenter. 
 
 
Der foreligger desuden en række ønsker og gode ideer fra Lo-
kalrådets borgermøde. Det er nu opgaven at sammenholde 
ønsker og projekter fra de to møder og udarbejde en hand-
lingsplan og prioritering. 
Annemarie har haft kontakt til Peter Sebstrup, som har lovet at 
komme med en nærmere beskrivelse af ideerne fra 1. mødet 
med udviklingsagenter. 
Det blev besluttet, at afvente denne tilbagemelding fra Peter 
Sebstrup. 
 
 
2. møde med udviklingsagenter afholdes mandag den 15. juni 
2009 kl. 19.00 på Ødsted Skole. 
Det er vigtigt på dette møde, at Lokalrådets bestyrelse får et 
klart billede af, hvordan udviklingsagenternes drømme og ideer 
kan indarbejdes i bestyrelsens fremtidige arbejde. 
Bestyrelsen sørger for de praktiske ting i forbindelse med mø-
dets afholdelse. 
 
I første omgang afventer bestyrelsen tilbagemeldingen fra Pe-
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16.04.09? 
 
v Opfølgning på kontakt til 

Ødsted skole vedr. op-
rydning af affald på 
sportspladsen ved hal-
len. 
 

v Evaluering af Lokalrådets 
møde med Landdi-
striktsudvalget på Jer-
lev Kro den 15.05.09 
Ø Forløb, stemning og 

holdninger. 
 

 
 

v Udarbejdelse af Lokalrå-
dets procedure for be-
handling og priorite-
ring af indkomne pro-
jekter. 

 
 
 
 
 
 
 

Ø Ansøgning til LAG 
puljen 
 

Ø Ansøgning til Udvik-
lingssekretariatets 
lille og store pulje 
 

Ø Næste termin for an-
søgning 

 

 
v Vi mangler fortsat forslag 

til foldere og flyers. 
Ø Hvad gør vi for at 

promovere os lo-
kalt? 

 

v Opfølgning på 7. klasses 
udstilling ved borger-
mødet. Vi er blevet lo-

ter Sebstrup. 
 
 
 
 
 
 
Trine har haft kontakt med Ødsted Skole vedr. fjernelse af sko-
lens affald ved sportspladsen og hallen. 
Henvendelsen er taget seriøst, og en stor del af affaldet er fjer-
net. 
 
 
Der foreligger positiv tilbagemelding fra alle deltagere. 
Ideen med en kort rundvisning til udvalgte steder blev rost, og 
gav anledning til en del spørgsmål til Lokalrådets deltagere. 
 
 
På et efterfølgende kort møde på Jerlev Kro viste Landdistrikts-
udvalget forståelse for det lokale arbejde i Ødsted / Jerlev, men 
kunne dog ikke give tilsagn om gennemførelse af projekterne. 
 
Det blev besluttet, at foreliggende ideer og projekter til udvik-
ling af lokalområdet opdeles i to kategorier. 

1. Direkte henvendelser til Vejle Kommune vedr. kommunens ansvarsområder 
samt ansøgninger til anlægsbudgettet. 

2. Projekter som Lokalrådet ønsker gennemført og ansøger om midler til via 
puljer. 

Det blev besluttet at der under kategori 1 udarbejdes projekt-
beskrivelse og ansøgning til ekspropriering omkring Bent Han-
sens gård i Ødsted samt til etablering af lys på cykelsti og skole-
vejen mellem Ødsted og Jerlev samt på Ammitsbølvej. 
 
 
Udarbejdes senere 
 
 
Det blev besluttet, at ansøge om midlet fra Udviklingssekretari-
atets puljer til fremstilling af velkomstfolder (bog) samt til ind-
samling af materiale og fremstilling af folder vedr. stisystemer i 
lokalområdet. 
 
 

1. Landdistriktspuljen: 1. september 2009 
2. Minibevilling: Løbende ansøgning 
3. Børn og Unge puljen: Løbende ansøgning 

 
En lille foldet (A-4 foldet på tværs 3 gange) med farvebilleder og 
en kort beskrivelse af Lokalrådet kan fremstilles i Publisher evt. 
med hjælp fra Datastuen i Egtved. 
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vet digitalt output af 
udstillingens plancher. 

 

F.eks. 
Fremstilling og uddeling af foldere 
Løbende opdatering og modernisering af hjemmesiden. 
Fremstilling og uddeling af velkomstfolder (bog) til tilflyttere. 
Deltagelse på Vingstedmessen. 
 
Carsten Lund prøver at følge op over for Carsten Jacobsen in-
den for kort tid. 
 
 
 
 
 

6.  
Punkter til næste møde 
 
 
 

 
Deltagelse i Vingstedmessen 
Fremstilling af foldere 
Fremstilling af velkomstbog 
Opfølgning på opslagstavle i Ødsted 
 

7. 
Eventuelt 
 

 
Fornyelse af Lokalrådets CVR. nr. (Jens) 
Stedet for næste bestyrelsesmøde den 25. juni 2009 kl. 19.00 er 
ændret til Jerlev Kultur- og Idrætshus, lille sal. 
 

Referent 
Jens Nyberg 
 
Bestyrelsens godkendelse: 
 
Annemarie Holt Trine Rasmussen Knud Erik Laursen 
Jens Nyberg Bent Juhl Jørgensen Jørgen Balle Kristensen 
Carsten Lund   
 


