
Referat fra bestyrelse møde 15. april 2010 

Referat fra Lokalrådets ordinære bestyrelsesmøde  
Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.00  

Mødet blev afholdt i Jerlev Kultur- og Idrætshus. 
 

Mødedeltagere: 
Annemarie Holt 
Knud Erik Laursen 
Tine Rasmussen 
Anne Birgitte Levisen 
Hans Erik Pedersen 
Bent Juhl Jørgensen 
Jens Nyberg 

 
Forhindret: 

Ingen 
  
Mødeleder: 
 Annemarie Holt 
  
Dagsorden iht. bestyrelsens forretningsorden 

 

Dagsorden Notater 
1. 
Registrering af mødedel-
tagere og afbud. 
 

 
Der forelå ingen afbud 
 

2. 
Godkendelse og opfølg-
ning af referat fra sidste 
møde. 
Bestyrelsesmøde den 9.marts 2010 

 

 
Referatet blev godkendt 

3. 
Indslag ved Ulla Skær-
bæk / Trine Rasmussen 
Vedr. forhold omkring 
bygningstomter mv. 
 

 
Ulla Skærbæk kunne desværre ikke deltage. 
Punktet udsættes til næste møde. 
Det ser ud til, at Trine har fået godt fat i beslutningsniveauet. 
 
 
Citat fra Landdistriktsudvalgets møde den 11. marts. 
1. Orientering 
Charlotte Riis Engelbrecht orienterede om netop afholdt møde i Teknik og 
miljøudvalget om faldefærdige bygninger i landdistrikterne. Teknik og mil-
jøudvalget vil gerne have et 
overblik over antal og beliggenhed af faldefærdige boliger. Teknik og mil-
jøudvalget opfordrer derfor til at landsbylaugene registrerer faldefærdige 
bygninger. Planafdelingen vil fremsende et skema der støtter registrerin-
gen. Dette for at sikre at landsbylaugene ikke 
bliver til smagsdommere, men kun registrerer, det der er nødvendigt. Ske-
maet vil blive offentliggjort på www.infoland.dk 
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4. 
Orientering fra forman-
den: 
4.1  
Opfølgning på ”Landsby-
ernes Dag” 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
Opfølgning på grus- 
gravning vest for Jerlev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
Opfølgning på henven-
delse til Peter Sebstrup 
vedr. by- 
Fornyelse i Jerlev. 
 

 
 
 
Annemarie deltog i mødet for lokalrådsformænd.  
I mødet deltog desuden Peter Hummelmose, Vejle Kommune. 
Den nye formand for det nye stående udvalg ”Udvalget for 
Landsbyer og Nærdemokrati” Niels Clemmensen dæmpede for-
ventningerne for de kommende år. 
Der kan blive tale om nedskæringer i LAG puljerne Landdistrikts-
konferencer afholdes kun hvert andet år 
Nedlæggelse af borgerpanelet på Kommunens hjemmeside 
Manglende byggegrunde i landdistrikterne. 
Der afholdes møde igen om et år. 
Der er registreret en fejl i proceduren for høringssvar i den aktuel-
le sag. Det betyder, at matrikler beliggende tæt op til graveområ-
det har fået et adresseret brev med oplysning om en ny frist for 
indsigelser. Fristen udløber den 25. maj 2010 
Jerlev Sogns Beboerforening og Lokalrådet for Ødsted og Jerlev 
har i fællesskab udarbejdet indsigelser og krav i den første hø-
ringsfase. 
Det blev diskuteret, om disse indsigelser evt. skulle bringes i 
”Ugeavisen”, så de blev genopfrisket blandt beboerne i Ødsted 
og Jerlev. 
Det blev besluttet, at høringssvarene fra den oprindelige hørings-
runde blev lagt på Lokalrådets hjemmeside. 
Annemarie kontakter Region Syd med henblik på fastholdelse af 
regionens pligt til orientering til Lokalrådet vedr. en udvidet hø-
ringsfase. 
 
 
 
Der forelå ingen tilbagemelding på henvendelsen. Dette kan må-
ske skyldes, at Peter Sepstrup er på barselsorlov. 
 
 

4. 
Orientering fra den øvri-
ge bestyrelse: 
 
4.1 
Orientering om general-
forsamling i LAG den 
10.04.2010 (Jens) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Generalforsamlingen i LAG er et rent internt anliggende, hvor kun 
medlemmer har stemmeret (foreninger og lokalråd kan ikke være med-
lemmer). 
Som i andre foreninger er dagsordenen lagt op efter gældende 
regler og de enkelte punkter omhandler kun LAG`s egen drift. 
Der blev således ikke behandlet områder vedr. LAG`s bevillinger 
til lokalsamfundene. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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4.2 
Opfølgning på ”Forårs-
rengøring” den 17. april, 
Praktiske forhold 
 

Også Grønt Forum er ramt af besparelser. Der vil således blive 
skåret ned på antallet af ”opsamlingsstationer” i år. Vores station 
vil blive placeret på parkeringspladsen ved Jerlev Forsamlingshus. 
Bortset fra det, er proceduren den samme som sidste år. 
I både Ødsted og Jerlev mødes indsamlerne til morgenkaffe, 
hvorefter det går ud på ruterne. Vi kan kun håbe på godt vejr. 
 

5. 
Behandling af forslag og indkom-
ne ønsker til øvrige dagsordens-
punkter. 
 
5.1 
Opfølgning på projektet vedr. 
stisystemer i Ødsted og Jerlev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 
Byfester i Ødsted og Jerlev. Skal vi 
være synlige ved disse fester. 
 
 
5.3 
Idekatalog: hvad kunne I evt. 
tænke jer at deltage i ved byfe-
sterne 
 
5.4 
Ændring af tidspunkt for afholdel-
se af Lokalrådets generalforsam-
ling. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anne Birgitte orienterede om forløbet i gruppen. 
Bl.a. har Grejs fået hjælp fra Udviklingssekretariatet til fremstilling 
af et stort kort over det lokale område. 
Desuden har det vist sig, at Fritidsrådet kan være behjælpelig 
med fremstilling af foldere med kortmateriale og beskrivelser. 
Gruppen vil primært koncentrere sig om kommunale veje og 
statsejede skove, da det har vist sig, at stier over private områder 
giver en del konflikter. 
Gruppen kunne ønske sig flere medlemmer. Henvendelse til Anne 
Birgitte Levisen. 
 
 
Tages med som punkt på næste møde. 
 
 
 
 
 
Tages med som punkt på næste møde 
 
 
 
 
Der forelå et forslag om at flytte Lokalrådets generalforsamling til 
januar måned. 
I vedtægterne står der borgermøde, men vi kalder det generalfor-
samling i lighed med andre foreninger. 
Under alle omstændigheder skal vedtægterne ændres. 
Punktet tages med på næste møde. 
 

6.  
Punkter til næste møde 
 
 
 

 
 Forhold vedr. bygningstomter mv. 

 Deltagelse i byfesterne i Ødsted og Jerlev? 

 Hvad kan vi deltage med? 

 Ændring af tidspunkt for Lokalrådets generalforsamling. 

 Infokanaler: Radio Ådalen - Antenneforeningen 
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7. 
Eventuelt 
 
 
 

 
Der var ingen indlæg til dette punkt. 

 
 

Referent 
Jens Nyberg 
 


