
Referat fra generalforsamling 15. november 2010 

Referat fra Lokalrådets 2. ordinære generalforsamling  
Mandag den 15. november 2010 kl. 19.00  

Mødet blev afholdt på Ødsted Skole, Gl. aula  
 
Mødeleder: Formand Annemarie Holt 
 
Generalforsamlingen blev indledt med et interessant indlæg af Carsten Sohl fra Energitjene-
sten, som fortalte om de mange muligheder, der er for energibesparelse i parcelhuse. 
Carsten Sohl kom ind på dels elementære forholdsregler så som regelmæssig og omhyggelig 
registrering af husets målere og forbrug dels mere specifikke tiltag f.eks. i forbindelse med 
renovering eller ombygning af parcelhuset. 
Carsten fremlagde også nogle nøgletal for et normalt energiforbrug i et hus til sammenlig-
ning med eget forbrug. Desuden kom der gode råd i forbindelse med efterisolering, fritlig-
gende varmerør, gulvvarme, A-mærkede vinduer, varmepumper af forskellig art samt lovkrav 
om ekstra isolering på loftet i forbindelse med udskiftning af tag. 
Det er nu også muligt at få gratis strøm om natten via et firma ”Modstrøm”. Det kræver nok 
en lidt mere detaljeret undersøgelse. 
 
 
  
Dagsorden iht. Lokalrådets vedtægter. 
 

Dagsorden Referat 
1. 
Valg af dirigent 

 
Bestyrelsesmedlem Hans Erik Pedersen blev valgt 
 
 
 

2. 
Valg af stemmetællere 
 

 
Der blev ikke valgt stemmetællere 
 
 
 

3. 
Lokalrådets beretning  
 
 
 
 

 
Formand Annemarie Holt gennemgik en detaljeret og meget be-
skrivende årsberetning. 

 
Beretning for året 2009-2010 

 
 
Lokalrådet for Ødsted og Jerlev sogne har nu eksisteret i godt to 
år. Det betyder at alle de indledende øvelser omkring etablerin-
gen af lokalrådet er ved at være på plads; det være sig vores for-
målsbeskrivelse, samarbejdsrelationer med Vejle Kommune, med 
lokale foreninger og med det lokale erhvervsliv. Endelig har vi 
fået opbygget et netværk med vores lokalrådskolleger i resten af 
kommunen, som har vist sig meget givtigt. 
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Det betyder samtidig, at vi nu – i det kommende år - i langt højere 
grad kan kaste alle vores ressourcer ind på at nå vores mål; nem-
lig, at skabe og påvirke udvikling i Jerlev/Ødsted sogne. 
 
Målet for udviklingen er ikke en statisk størrelse, hvorfor den skal 
være under løbende revidering. Og derfor vil vi være glade og 
taknemmelige for at høre fra borgerne i Jerlev og Ødsted om-
kring idéer, tanker og opmærksomhedspunkter, som lokalrådet 
bør tage sig af. 
 
Visionen er klar: at skabe et blomstrende lokalsamfund med ud-
vikling, aktivitet og fællesskab. 
 
Men hvorledes vi kommer derhen, skal være genstand for kon-
stant og uendelig diskussion. 
 
Konkrete aktiviteter i 2009/2010 
 
Som sagt har 2010 stadig været præget af visse opstartsaktivite-
ter. Dog har der også været overskud til enkelte konkrete projek-
ter: 
 
Juletræstændingen i Ødsted var et resultat af udviklingsagent-
programmet, som i 2009 blev søsat i samarbejde med Vejle 
Kommune. Det blev en stor succes og de involverede udviklings-
agenter leverede et fantastisk stykke arbejde. 
 
Et andet projekt, som i øvrigt også er udsprunget af udviklings-
agentprogrammet, er sti-projektet. Der er for nuværende nedsat 
en sti-gruppe, som er i gang med at opdage og beskrive stier om-
kring Ødsted og Jerlev. Slutproduktet bliver en pjece med et kort 
over området og beskrivelser af ruterne. Pjecen skal naturligvis 
være til gavn for os alle her i Ødsted/Jerlev men skal også ses som 
en mulighed for udefrakommende, til at oplevet vores dejlige 
natur og mange interessante attraktioner. Og hvem ved – måske 
får nogen nye familier lyst til at slå sig ned her i området. 
 
Lys på cykelstien mellem Ødsted og Jerlev, samt etablering af 
cykelsti på Ammitsbølvej, er ønsker vi har præsenteret for Vejle 
kommune. Vi kan dog forstå, at disse ønsker ikke står øverst på 
den prioriterede liste hos kommunen. Der findes andre steder i 
kommunen, hvor trafiksikkerheden er under større pres end her i 
vores område. Derfor blev vi også meget forundret, da man på-
begyndte arbejdet på det nye helleanlæg, på Ribevej i Ødsted. 
Det kom bag på os i lokalrådet og vi har overfor kommunen give 
udtryk for, at vi i fremtiden forventer at blive hørt i disse sager, 
idet vi måske ser andre og vigtigere prioriteringer i anlægsarbej-
det end den kommunen umiddelbart ser. Her skal jeg dog tilføje, 
at Vejle kommune er opmærksom på denne samarbejdsudfor-
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dring og vil gerne i dialog med os for at finde en god løsning. 
 
Planerne omkring Jerlev Bypark er ved at tage form og er nu klar 
til at blive præsenteret for Vejle Kommune. Vi har inviteret Søren 
Peschard (Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati) samt 
Dan Arnløv Jørgensen (formand for Kultur og Borgerserviceud-
valget) til en præsentation af projektet. Projektet handler om at 
skabe et centrum omkring foreningslivet, det frivillige arbejde, 
idrætten og kulturen på tværs af alder og interesser. Jerlev Bypark 
skal være samlingsstedet for aktivitet, udvikling og fællesskab. 
Projektet falder ganske godt i tråd med Vejle Kommunes visioner 
omkring udviklingen af de lokale bysamfund. Samtidig er sådan-
ne projekter en forudsætning for opretholdelsen og skabelsen af 
det frivillige arbejde og initiativ. Der vil på et senere tidspunkt 
blive afholdt et borgermøde, hvor projektet bliver præsenteret og 
evt. justeret med gode idéer. 
 
Aktiviteter det kommende år. 
 
Et af de vigtigste projekter, som vi skal i gang med næste år er 
Landsbyprogrammet. 
Ødsted går en spændende tid i møde, hvor Landsbyprogrammet 
skal startes op og bymidten skal analyseres og vurderes. Pro-
grammet går i alt sin enkelthed ud på, at sætte fokus på, hvad der 
gør den største forskel i en landsby, når det drejer sig om at skabe 
udvikling i det fysiske byrum i landsbykernen. Det være sig trafik, 
pladser, grønt, handel, facader, parkering? Landsbyprogrammet 
for Ødsted bliver udviklet i et samspil mellem Ødstedborgerne 
(ødstedgensere), lokalrådet, eksperter i byfornyelse og byrådet. Vi 
vil naturligvis i denne forbindelse invitere til et borgermøde. Må-
let i den sidste ende er at stå med en færdig landsbyplan, en plan 
man i samarbejde kan og vil arbejde for, både lokalt, hos investo-
rer/planlæggere og i byrådet. 
 
Udover Landsbyprojektet i Ødsted vil vi naturligvis bakke op om-
kring det videre arbejde med Jerlev Bypark. 
 
Endelig arbejder vi på en velkomstbog, som i alt sin enkelthed 
skal byde tilflyttere til vores sogne velkommen og hjælpe dem 
godt tilrette i deres nye lokalsamfund. Bogen vil blandt andet in-
deholde en beskrivelse af områdets tilbud og aktiviteter på 
idræts- og kultur området, en oplistning af foreninger og erhverv, 
samt en beskrivelse af vores nærområde. Formålet med bogen er 
– selvfølgelig at man føler sig velkommen – men også, at tilflytte-
re hurtig bliver en del af vores samfund, bliver integreret og tager 
del i det fællesskab, som er en forudsætning for vores fremtidige 
udvikling. 
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Det fremtidige arbejde i lokalrådet. 
 
Alle disse aktiviteter og projekter, som jeg har nævnt i beretnin-
gen, har lokalrådet på den ene eller anden måde været involveret 
i, eller været tovholder på. Denne rolle som vi har haft, ser vi som 
et vigtigt element i vores arbejde som lokalråd; dette at kunne 
skabe grobund og veje, der gør resultater mulige. Men vi ser og-
så, at lokalrådet har en anden rolle, nemlig en samlefunktion, en 
koordinatorrolle, hvor man som borger i Ødsted og Jerlev kan ty 
hen med ønsker og idéer. For at eksemplificere hvad vi her me-
ner, vender jeg lige tilbage til det nye helleanlæg på Ribevej. 
Hvorfor bruge penge til helleanlæg: 
 

 når fliserne ligger og vipper foran brugsen med fare for live og lemmer, når 
man færdes der.  

 når vi måske hellere vil bruge penge til at vedligeholde stien ved Hallen, hvor 
der altid ligger vand. 

 når parkeringspladsen foran forsamlingshuset i Jerlev - mildest talt - ligner en 
hullet si 

 når vi måske hellere vil have lys på cykelstien eller en ny cykelsti på Ammits-
bølvej 

 
eller når vi taler om kommunens vedligeholdelse af vores arealer: 
 

 så vil vi måske hellere have slået græs flere gange nogle steder og sjældnere 
andre steder 

 
Vi tror på, at vi selv er bedre til at disponere og prioriterer over de 
sparsomme midler kommunen har budgetteret til vores område. 
Derfor vil vi i samarbejde med vores lokalrådskolleger, gå i dialog 
med kommunen om en anderledes samarbejdsform – lokalområ-
derne og kommunen imellem - hvor vi får medindflydelse på ek-
sempelvis anlægsarbejder, vedligeholdelses arbejder osv. 
 
Men forudsætningen for at dette skal lykkedes, er, at vi som lokal-
råd bliver fodret med oplysninger fra den enkelte borger i de to 
sogne. Vi ved jo ikke - nødvendigvis - hvor fliserne vipper eller 
hvor græsset ikke bliver slået osv. Vi har brug for, at ønsker og 
idéer bliver samlet hos os, så vi kan bære det videre til kommunen 
og i dialog med dem finde den bedste løsning. Derfor vil vi gerne 
appellerer til, at man kontakter os – eksempelvis via vores hjem-
meside – og informere os om ønsker og idéer, for kun på den må-
de får vi overblik og mulighed for at påvirke beslutningerne – til 
de rigtige beslutninger. 
 
Afslutning 
Jeg håber denne beretning har kastet lyse over, hvilke aktiviteter 
og udfordringer Lokalrådet har stået over for i det sidste årstid. 
 
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke borgere, forenin-
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ger og erhvervslivet i vores to sogne, for deres engagement og 
opbakning i løbet af året. Jeg vil takke vores samarbejdspartner i 
Vejle Kommune – som udviser vilje til samarbejde og løbende 
prøver at justere og forbedre. 
 
Endelig vil jeg takke mine kolleger i Lokalrådet, som med enga-
gement og iver lægger et stort (frivilligt) arbejde i rådet til gavn 
for vores to sogne. 
 
Jeg takker for ordet. Det var lokalrådets beretning 2010.  
 
Annemarie Holt 

 
 

4. 
Behandling af indkomne 
forslag: 
Vedtægtsændringer 
 
§ 4. 
Nuværende formulering: 

n Generalforsamlin-
gen afholdes årligt 
i perioden 15/10 - 
15/11 

n Ændres til: 
n Generalforsamlin-

gen afholdes årligt 
i perioden 01/01 - 
01/04 

 
§4. stk.6 
Nuværende formulering: 

n Valg af lokalrådet: 
I 2009 vælges / genvæl-
ges 3 medlemmer samt 1 
suppleant 

n I 2010 vælges / gen-
vælges 4 med-
lemmer samt 1 
suppleant. 
 

n Ændres til: 
n Hvert andet år er 

henholdsvis 3 og 4 
medlemmer samt 
1 suppleant på 
valg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtægtsændringen blev godkendt. 
Næste ordinære generalforsamling af holdes i perioden 01/01 – 
01/04 i år 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtægtsændringen blev godkendt. 
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5. 
Forelæggelse af regnskab 
2009 

 
Kasserer Knud Erik Laursen fremlagde og gennemgik det revide-
rede regnskab for kalenderåret 2009. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

6.  
Valg til lokalrådet. 
På valg er: 
Jens Nyberg 
Annemarie Holt 
Trine Rasmussen 
Knud Erik Laursen 
 
Suppleant: 
På valg er: 
Jørgen Balle Kristensen 
 

 
 
 
Ønskede ikke genvalg 
Blev genvalgt til bestyrelsen 
Blev genvalgt til bestyrelsen 
Blev genvalgt til bestyrelsen. 
 
 
 
Ønskede ikke genvalg 
Nyvalgt som suppleant blev Robby Johansen 
 

7. 
Valg af 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant 
 
På valg er  
Else Dahl 
Nell Serup 
 
Revisor suppleant 
Ingolf Christensen 
 

 
 
 
 
 
Else Dahl blev genvalgt 
Nell Serup blev genvalgt 
 
 
Ingolf Christensen blev genvalgt 

8. 
Eventuelt 
 

 
Der var ingen emner til dette punkt 
 

 
Dirigent Hans Erik Pedersen takkede for en god og saglig generalforsamling. 
 
Formand Annemarie Holt takkede dirigenten og de fremmødte mødedeltagere. 
 
 
Referent 
Jens Nyberg 
 
Bestyrelsens godkendelse: 
 
Annemarie Holt Trine Rasmussen Knud Erik Laursen 
Jens Nyberg Bent Juhl Jørgensen Hans Erik Pedersen 
Anne Birgitte Levisen 

  
 


