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  dato 

 
Dagsorden  

Ordinært bestyrelsesmøde 
 

Dato Onsdag 27. januar 2021  kl. 18.30 

Sted Online  

 
Mødedeltagere:  
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Villy Jensen  
Helle Serritslev  
Lene Kristensen   
Søren Petersen  
Else Dahl  

    
Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Ingen fraværende 

2. 
Bosætningsvideo 
 

Der blev aftalt at vi kigger på det skriv HS sendte ud i 
forbindelse med første møde med ISO-Film. Vi skal 
finde vores egen DNA til bosætningsvideoen og 
samle trådene på lokalrådsmødet d. 24. feb 2021.  
Ved næste online-møde med ISO-film (3/3 kl 9.00-
10.00) deltager Søren, Knud Erik, Lene og Helle.  
 
Løse tanker omkring fordelene ved områderne 
Ødsted/Jerlev: 
Kan bo herude hele ens liv 
Fra sut til cerut 
Størrelsen af byen gør at vi faktisk kender hinanden 
Fællesskabet  
Maslow’s pyramide 

3. 
Status udstykninger. 
a) Jerlev 
 
 

 
 
Starter op om kort tid. Små lav tætbebygget og 
muligvis en families huse. 
 



b) Ødsted – området ved den       
tidligere kyllingefarm.  
c) Ødsted , Birke Allé 
 

Lokalplan er på ved at blive udarbejdet. 
 
Lokalplan sendt i høring. 

4. 
Ansøgning til udviklingspuljen 
? 
 
 

Ingen projekter pt som skal ansøges til. 
Men rundkørslen i Ødsted kunne måske blive et 
egnet projekt til sådan en pulje. 

5. 
Kursus vedr. onlinemøder. 
 

Knud Erik deltager 

6. 
Forårsrengøring 
 

Begge byer tilmeldes 
Helle vil kontakte Ødsted skole for at høre om de 
ikke vil være en del af forårsrengøringen. 

7. 
Generalforsamling/årsmøde ? 
 

Det blev besluttet at udsætte generalforsamling qua 
Corona. Derfor fortsætter alle i lokalrådet endnu et 
år.  
I varsling om udsættelse skal der opfordres til at stille 
spørgsmål til lokalrådet f.eks. ifht byernes 
udvikling/fremtidige udviklingsprojekter/ …… 

8. 
Bestyrelsesmøder i foråret. 
 

Vi mødesætter efter behov 

9. 
Foreningskonti i 
pengeinstitutter. 
 

Der blev drøftet om ret og rimeligheden i at betale 
høje gebyr for konti i pengeinstitution. Der blev 
drøftet om det var muligt at reducere antallet af 
konti, således gebyrstørrelse kunne reduceres 
væsentligt. 

10. 
Økonomi 
 

Godkendt. 

11. 
Eventuelt 
 

Online-møde om projekt ”Klimalandsby” d 11/2. De 
som kan deltage ”møder” op.  

 
Punkter til næste møde: 
 
ISO-film: drøftelse og beslutninger vedrørende bosætningsvideoens 
indhold/lydspor/interviews/still-billeder/speak osv 
 
Klimalandsby: drøftelse af online-mødet fra d 11/2 
 
Næste møde: 
 
Onsdag d. 24. februar 2021 kl 19.00-21.00 
 
 


