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22. februar 2014 
dato 

 

Dagsorden  

Dato Onsdag d. 26. februar 2014 

Sted Hos Rita , Horskær Mosevej 5 

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

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Alle undtagen Trine Rasmussen 
 

2.  
Indsigelser mod den vedtagne 
kommuneplan 

2. 
Vi undersøger ændringerne fra landzone til byzone. 
Vi vil sikre os, at de tilhørende faciliteter følger med 
så som fortov, gadelys mm.  

3. 
Orientering fra bestyrelsen 
 

3. 
 

3.1  
Årsberetning 
 

3.1 
Årsberetningen blev godkendt. Rita sender den til 
Peter Sepstrup/Lars Kastbjerg 
 

3.2 
Byporte i Ødsted  

- status 
 

 
3.2 
De tilhørende flag til byportene sættes i jorden 
førstkommende fredag af udvalgsmedlemmer. 

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


 

 

Kummerne plantes til i foråret. Der afholdes en lille 
indvielsesfest d. 26/3. 
 

3.3 
Referat fra mødet - Trine og 
Bent med Lars Kastberg 
 

3.3 
Spørgsmålet er, om der kan bevilges beløb til to 
forskellige projekter på én gang. Lars Kastbjerg vil 
tage ønsket med til politikerhold, og han var åben for 
idéen om at fremme Jerlevs byplansprojekt, mens 
Ødsted byprojektet bearbejdes, så dette er helt klart i 
f.eks. 2015. Der skal blot ikke ligge ansøgning 
indeholdende ønsker om støtte til både projekt i 
Jerlev og Ødsted på én gang. 
Der arbejdes på et møde mellem lokalrådet, den nye 
stadsarkitekt i VK og arkitekterne for Ødsted byrum. 
 

3.4 
Udarbejdelse af ansøgning til 
projektet i Jerlev 
 

3.4 
Bent undersøger ved kommunen, hvilken ansøgning 
vi skal bruge og hvornår ansøgningsfristen er. 
 

3.5 
Møde Vingsted 2. april for alle 
lokalråd - hvem deltager ? 
 

3.5 
Villy og Vagn deltager i arrangementet. Vagn 
tilmelder. 

4.0 
Generalforsamling 26/3 2014 

- planlægning 
- hvem gør hvad 
- valg 

 

4.0 
Rita sørger for annoncering og pressemeddelelse. 
Bent og Knud Erik annoncerer i facebook grupperne 
for Jerlev og Ødsted. Der sættes opslag i Brugsen og 
Min Købmand. Vagn sørger for, at der indbydes til 
genralforsamling ved fælles spisning i Ødsted. 
Vi satser på 20 deltagere i alt. 
Årsberetning oplæses. 
Bent aftaler servering med Jerlev Kro 
Bent, Knud Erik, Vagn og Trine er på valg. 
”Kom før tyven” v. Claus Mølgård 
 

5. 
Punkter til næste møde 

 
Næste møde: Onsdag d. 26. marts 

6. 
Eventuelt 
 
 

6. 
Knud Erik orienterede om økonomien. 
Den elektroniske velkomstmappe lægges på 
hjemmesiden. 

 


