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22. september 2014 
dato 

 

Dagsorden  
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato 25. september kl. 19.30 

Sted Smedevej 4, Jerlev  

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

 

Kjeld Segalt  
      

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

1. Alle undtagen én var til stede 

 
2.  Nye sager                                                    
   

2.1 
Møde med Kommunen 4/11 
(især egen forberedelse) 
 

2.1  
Skal vi lokalt holde de grønne områder? 
 
VK vil inden mødet afklare forskellige spørgsmål, 
som kan være problematiske ang. ovenst. spørgsmål. 
 
Etablering af anlæg skal foretages af VK, så man 
lokalt kun skal vedligeholde det allerede etablerede. 
 
Afklaring af, at VK stiller arbejdsredskaber til 
rådighed 
 

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


Lokalrådet har inden mødet d. 4/11 brug for en 
afklaring med VK, hvad de har pligt til at 
vedligeholde af VKs arealer og hvilken standard, der 
skal vedligeholdes i. 
  
Emnet kan evt. tages op til generalforsamling til 
foråret med besøg af repr. fra VK 

2.2 
Ansøgning til pulje fra 
kommunen, omtalt for nyligt i 
EgtvedPosten (Trine) 
 

2.2 
Pulje til støtte af projekter til lokalområder med max 
bevilling på 150.000,-.  
Der kan søges til småprojekter. Branddammen i 
Jerlev trænger til at blive renset op. 
Etablering/forbedring af konkrete stier i Ødsted og 
Jerlev er også et emne. Disse kunne være emner at 
søge midler fra pågæld. pulje til. Ansøgningsfristen 
er med udgangen af 2014 eller 1/11. Trine 
undersøger fristen 

2.3 
Orientering fra Bestyrelsen 

 

3. Løbende sager 
 

3.1  
Landsbyprogrammet Ødsted 
 

3.1 
Der er forskellige tiltag/arrangementer, som skal 
være med til at generere penge til 
landsbyprogrammet. Cykelsponsorløb, kirkekoncert, 
lodseddelsalg, fondssøgning, husstandsindsamling. 

3.2 
Cykelstien Mølkær 
 

3.2 
Ikke noget nyt siden sidst 

3.3 
Forsamlingshusprojektet, Jerlev 
 

3.3 
Idrætsforeningen bliver tovholder på projektet. Det er 
nu fuldt finansieret og skal være færdigt inden 1/7 15 

3.4 
Hærvejsmotorvejen 
 

3.4 
Hærvejsmotorvejnejtak – foreningen er etableret. 

  
4. Økonomi 
Knud Erik orienterede om bevægelser på kontoen 
  

5. 
Næste møde 
Punkter og dato  
 

5. 
23/10 kl. 19.30 i Ødsted 

6. 
Eventuelt 
 
 

6. 
Trine laver flagvagtplan for 2015 
 

 


