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  1.maj  2022 
  dato 

Dagsorden  
Ordinært bestyrelsesmøde 

Dato 2. maj 2022 kl. 19.00 

Sted Klublokalet, Kulturhuset Jerlev 

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

 

Bent Juhl  
  

   Dagsorden Referat 

 1. 
Registrering af mødedeltagere  

Alle mødt med undtagelse af Helle som havde meldt 
frafald. Søren laver referat.  

2. 
Fra Generalforsamlingen? 

Den netop afholdte generalforsamling blev kort gennem-
gået. Der var bred enighed om, at generalforsamlingen var 
forløbet rigtigt godt. Vi har kun modtaget positive tilbage-
meldinger. 
 
Lokalrådet konstaterede herefter, at fremgangsmåden med 
kollektive ledelse (ingen direkte formand) virker fint og at 
dette derfor fortsætter i den kommende periode. Kund 
Erik Laursen blev valgt som lokalrådets kasserer.  
 
Referat, årsberetningen samt de nye vedtægter skal på 
lokalrådets hjemmeside asap. Søren sørger herfor.  
 
Endvidere skal vi have inviteret de to valgte suppleanter 
skal indbydes til førstkommende bestyrelsesmøde. Helle 
har kontaktoplysninger.    

3. 
Mødet med Skydebanerne 

Else, Bent og Villy havde deltaget i et møde indbudt af 
Skydebaneforeningen Danmark i Vingsted. Foreningen vil 
gerne være en større del af lokalsamfundet og forskellige 
muligheder blev drøftet. I lokalrådet blev Else valgt som 
kontaktperson. Skydebaneforeningen indkalder til næste 
møde.  

4. 
Mødet vedr. varmeforsyning 

Det netop afholdte borgermøde i Ødsted blev diskuteret. 
Søren deltager op vegne af Lokalrådet i den nedsatte 
”Varmegruppe”. Vi afventer pt. indkaldelse til første 
møde fra Thyge  

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


5.  
Brev vedr. trafikdæmpning på 
Mejslingvej 

Vejle kommune har skrevet til borgerne i Jerlev omkring 
trafikdæmpning på Mejslingvej. Brevet blev taget til 
efterretning.  

6. 
Jubilæum Brunmosehallen 

Villy Jensen deltog som repræsentant for Lokalrådet og 
havde medbragt et billed som gave til Brunmodehallen.  

7. 
Invitation fra Regionen : 
”Mobilitet i mindre byer…” 

Lokalrådet har modtaget invitation fra Regionen omkring 
”Mobilitet i mindre byer”. Desværre har ingen af lokalrå-
dets medlemmer mulighed for at deltage i arrangementet 

8. 
Lys på cykelstien 

En projektgruppen blev nedsat med Lene, Knud Erik og 
Else til etablering af lys på cykelstien mellem Jerlev og 
Ødsted. De vil udarbejde en projektplan samt et overord-
net budget som grundlag for en diskution med Vejle 
kommune.  

9. 
Økonomi 

Økonomien siden sidste møde blev gennemgået. Ikke 
mange transaktioner. Primært omkostninger til den 
afholdte generalforsamling, rengøringsarrangementet 
samt indkøb af skiveklipper.  

10. 
Eventuelt 

Tour de France 
Der blev givet en kort status på arrangementerne i hen-
holdsvis Jerlev og Ødsted.  
 
Arrangement for tilflyttere 
Der er kommet forslag om, at afholde et arrangment for de 
mange tilflyttere til både Ødsted og Jerlev. Hvad kan vi 
gøre for at byde de mange nye tilflyttere velkommen – 
eventuelt i samarbejde med Jerlev Borgerforening. Der 
brainstormes til næste møde. 
 
Aktivitetsudvalg i Ødsted 
Der planlægges afholdt sponsercykelløb og bagagerums-
marked i Ødsted i september. Vi hører nærmere når vi 
kommer tættere på.  
 
Klyngemøde 
Der er modtaget indbydelse til Klyngemøde i Øster Starup 
den 1 Juni. Fra Lokalrådet deltager Villy, Else og Lene. 
Villy giver arrangør besked om deltagelse.  
 
 
Næste møde: den 22 juni klokken 19 hos Søren. 

 


