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Dagsorden
Ordinært bestyrelsesmøde

Dato Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19.00 (NB!)

Sted Inspektørboligen, Ødsted

Mødedeltagere :
Trine Rasmussen
Søren Gorritzen
Bent Juhl
Knud Erik Laursen
Vagn Christensen
Villy Jensen
Kjeld Segalt
Benita Suhr Poulsen

Dagsorden Referat
1.
Registrering af mødedeltagere

Afbud fra Søren og Benita

2.  Nye sager

2.1
Natur- og stipuljen

Kjeld fremlægger en spændende sti projekt i
Rugstedområdet, delt op i 4 etaper. Alle finder
projektet ok og vil forsøge, at etablere en
arbejdsgruppe. Kjeld og Villy er tovholder
Trine forespørger hos Lars Kastberg, hvor vi skal
søde til de bynære stier.

2.2
Borgermøde

.Det besluttes, at afholde borgermødet lørdag
formiddag kl. 10,00 den 30. april.
Bent sender en mail til Søren med forespørgsel om,
hvad han kan byde ind med til arrangementet.

2.3
Forårsrengøring

Kjeld har lavet opslagene.
Vi forsøger, at undlade annoncering i Egtved Posten.

2.4 KEL og TR har været til møde med rep. fra Vejle



Møde om spildevand, d.10/5 Spillevand og Grøn Forum, som har et ønske om et
orienteringsmøde til borgerne om håndtering af
overfladevand på egen grund med mulighed for
tilskud. Forslaget til dato var den 10. maj, men p.g.a.
af to andre møder ønsker vi det flyttet til efteråret. TR
har fremlagt vores ønske over for Britta Grøn Forum,
som vender tilbage med et svar.

2.5
Kogræsserlaug ???

Under ovenfornævnte møde drøftede vi også
muligheden for etablering af et kogræsselaug. Der
var enighed om, at bakke ideen op. TR har meldt
tilbage til Britta, som melder retur når hun har haft
kontakt med den landmanden, som skal lægge jord
til. Herefter får vi oplyst hvad vores opgave bliver.

3. Løbende sager

3.1
Start på 3 fase af
byforskønnelsen i Ødsted

Den 24. februar blev der afholdt opstartsmøde med
håndværkerne, hvor alle gav tilsagn om at løse
opgaven til de oprindelige pris. Da vi endnu ikke har
alle pengene til det oprindelige projekt er der nu
trukket nogle ting ud, som vi eventuelt kan lave
senere, hvis vi får pengene. Vi starter op den 15. april
2016.

3.2
Nyt fra ”arbejdsgruppen” Jerlev
Sogns Beboerforening

Flot opbakning til projektet. Kommunen har bevilget
40.000,00 kr. til indkøb af planter, borde og bænke.
Kommunen har ligeledes lovet et nyt busskur ved
Jerlev Radio.

3.3
Historien om dit lokalsamfund

Vi afventer Sørens tilbagemelding

3.4
Hjemmesiden

Bent får Henning til at sætte tæller på. Ligeledes
beder khan Henning sætte GT.grafisk på
sponsorlisten. TR beder Georg find billeder til
hjemmesiden, for at gøre den lidt mere levende.

3.5
Borgermøde 28.april

3.6
Planlægning af
Generalforsamling d.31/3,
herunder valg til bestyrelsen.

Afholdes i Jerlev Kulturhus kl. 19,00. Oplægsholder
bliver sekretariatschef Allan Andersen fra
Landdistrikternes Fællesråd, hvor emnet bliver
”Lokaldemokrati-afvikling eller udvikling”.
Annoncering i Egtved Posten bliver den 15. marts.
Bent finder en dirigent i Jerlev.
På valg er: Vagn, som ikke ønsker genvalg. Bent
ønsker genvalg. Trine overvejer.

3.7
Velkomstmappen -
Hvornår  træffer vi den
endelige beslutning om

Vi deler ud så længe lager haves i papir. Den
fortsætter på hjemmesiden endnu et år, men udgår
derefter, hvorfor den ikke revideres mere.



mappens skæbne ?

3.8
Stiprojekt i Rugsted

.

4.
Økonomi

KEL forlægger de aktuelle tal fra d.v. konti, som ser
fine ud.

5.
Næste møde
Punkter og dato

17.marts i Jerlev

6.
Eventuelt

Årsberetning til kommunen skrives i år af KEL


