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Dagsorden Referat 

1. 
Møde med Vejle kommune 
4.sept 15.30 på Jerlev kro 
 

1. Initiativet til mødet kommer oprindeligt fra VK. 
Repr. VK vil inden mødet sende punkter til 
dagsorden. 
 
Vore punkter til mødet: 
- Afklaring af, hvem der skal ”vedligeholde” 

Ødsted-Jerlev.  
- Hvem skal vedligeholde de nye tiltag ifm 

byfornyelsen? Fordeling mellem kommunalt 
og lokalt frivilligt arbejde. 

- Hvilke planer er der for erhvervsudvikling for 
Ødsted-Jerlev? 

- Hærvejsmotorvej?? 
- Tidsfrister for ansøgninger med efterfølgende 

udførelse af projekter. 
- Problematik omkring ”silo-tænkning” i VK, 

hvilket kan bevirke, at projekter kan falde 
mellem flere stole 

- Bevilling til landsbyprogrammer fra VK i 2015 
– herunder erstatning for LAG 

- Ansøgning om statsmidler til 

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


byfornyelse/byrum 
 

2. 
Orientering fra bestyrelsen 
 

2. 
 

2.1 
Status  
Cykelstien ved Mølkær kro 
 

2.1  
Lokalrådet følger op på, hvor linjeføringen af 
cykelstien er tiltænkt. Spaden sættes i jorden snarest. 
 
 

2.2 
Status 
Landsbyprogrammet 
 
 

2.2 
Den lokale arbejdsgruppe har sat et sponsorcykelløb i 
værk i efteråret til indsamling af midler. 
Middelfart Sparekasse bevilger et beløb evt. til 
markedsføring. Der søges fondsmidler flere steder. 
Der kan søges statsmidler som byfornyelsesmidler. 
Dog er det VK, der skal søge disse statsmidler på 
vegne af Ødsted-Jerlev. 
Der arbejdes fortsat med en infotavle i Ødsted. 
 

2.3 
Status  
Jerlevprojektet 

2.3 
Der er bevilget 200.000 til Jerlevprojektet, og det 
forventes, at projektet påbegyndes i tidligt efterår 
2014. Projektet skal være afsluttet 1/7 2015 
 

  
  
3. 
Økonomi 
 

3. 
Bestyrelsen giver Knud Erik tilladelse til at oprette et 
dankort i Middelfart Sparekasse til brug ved 
betalinger og overførsler ifm lokalrådet. 
Knud Erik orienterede om bevægelser på lokalrådets 
konti. 

4. 
Næste møde 
Punkter og dato  
 

4.  
Torsdag d. 25/9 kl. 19.30 
 

5. 
Eventuelt 
 
 

5. 
- Ansvar ifm nyetablerede byporte i Ødsted: 
”Byportene mv. betragtes som vejinventar og juraen 
må være den samme som påkørsel af et skilt, lysmast 
mv. 
I sådanne tilfælde er det egen forsikring, der kommer 
i spil medmindre kommunen har handlet 
ansvarspådragende. 
 

- - Stisystem mellem Birkeallé og Lille Mølkær: 
Tinglysningen ligger ikke klar endnu fra VK. 
Bevillingen forsvinder ikke, selv om stien ikke er 
færdig indenfor tidsfristen, da den ikke kan 
påbegyndes, før tinglysningen foreligger. 

 



 


