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21. januar 2014 
dato 

 

Dagsorden  

Dato Onsdag d. 29. januar 2014   -  kl. 19.00 

Sted Gl. Inspektørbolig , Ødsted 

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

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

 
 

2. 
Trafiksikkerheden på Ribevej. 
 

Borgergruppe og repræsentant fra Ødsted skole 
deltager i dette punkt 
Borgergruppen lagde ud: 
Temaet er, at der er dårlig trafiksikkerhed på Ribevej. 
Evt. flytte fodgængerfelt til Brunmose, så det er mere 
sikkert for skolebørn. Bump er også blevet drøftet. 
Der har været kontakt til- og besøg af politikere, og 
der er en aftale om, at nogle politikere kommer 
tilbage i foråret. 
Skolelederen fra Ødsted vil bruge 
skolebestyrelseskanalen til at kontakte kommunen 
for at sikre trafiksikkerheden på Ribevej. 
Vi kan i fællesskab invitere teknisk forvaltning for at 
se på forholdene. Formålet vil være at finde et fælles 
projekt, som alle kan samles om. 

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


 

 

Evt. nedlæggelse af midterste busstoppested + to 
bump. 
 

3. 
Orientering fra bestyrelsen 
 

 

3.1  
Landsbyprogram Ødsted  

– status. 
 

3.1 Landsbyporte er sat op og ligeledes kummer, som 
skal tilplantes. Der opstilles flagstænger, så der kan 
flages på flagdage. 
Der er lavet aftale med arkitekt, som vil komme med 
tanker om, hvordan byrummet i Ødsted skal 
udformes. Arkitekten har været med på en vandring i 
Ødsted sammen med repr. fra arbejdsgruppen 
omkring udarbejdelse af byrum. Hvis arkitektens 
tanker fænger, kan der efterflg. laves aftale med ham 
om at udarbejde tegninger. 
 

3.2 
Byporte i Ødsted  

- status 
 

3.2 Det kan overvejes, om der efterflg. skal etableres 
lys ved byportene. 

 
 
3.3 
Nyt om/fra støttegruppen, 
Jerlev 
 

3.3 Bent Juhl har været til møde med støttegruppen i 
Jerlev, som har et mini-landsbyprogram i skuffen. 
Der er blevet lavet tegninger over en ombygning af 
en del af forsamlingshuset i Jerlev. Ønsket er at jævne 
det slidte klubhus med jorden i samme forbindelse. 
Kommunen er enig i, at klubhuset skal nedrives. 

3.4 
Kommunen 

- årsberetning (-> 1. marts) 
- Ansøgning om midler til 

udvikling (-> 1. marts) 
 

3.4  
Rita skriver årsberetning og indføjer de vigtigste 
punkter, som har været drøftet i årets løb 2013.  
Fristen for indsendelse af ansøgninger udskydes, da 
man fra kommunens side ikke har 
ansøgningsskemaet endnu. 
Der skal skaffes 400.000 kr. fra lokalt hold for at få 
frigjort 200.000 kr. fra Vejle kommune. Beløbet fra 
lokalt hold indbefatter også værdien af frivillig 
arbejdskraft. 
Lokalrådet vil ansøge om, at de 200.000 kr. bliver 
bevilget til et landsbyprojekt i Jerlev. Der er 
indsamlet det nødvendige beløb i Jerlev for at kunne 
søge om de 200.000 kr. Lokalrådet drøfter med rep. 
fra kommunen, hvordan og hvor meget vi kan søge 
om. 
Der skal være et opfølgende møde med Vejle 
kommune d. 27/3 

 
 

 
 



 

 

3.5 
Revision af velkomstmappen 

- status 
 

3.5 
Det er på skinner. Siderne, som skal skiftes ud, er 
klar. 

3.6 
Hjemmesiden 

- status 
 

3.6 
Det overvejes, om vi skal deltage i facebookgruppen 
for både Ødsted og Jerlev og dér lægge 
arrangementer ind i kalenderen – i stedet for at bruge 
lokalrådets hjemmeside-kalender. Der kan lægges et 
link på hjemmesiden til facebook. 

3.7 
Referat fra Facebook - kursus 
 

3.7 
Konklusion på kurset bliver muligvis, at lokalrådets 
hjemmeside og facebook bliver gensidigt 
samarbejdende.  

3.8 
Digital postkasse 

- status 
 

3.8 
Knud Erik arbejder på sagen. 

4.0 
Generalforsamling 2014 

- planlægning 
 

4.0 
d. 26/3 er der generalforsamling på Jerlev Kro 
Betjent Klaus Mølgaard deltager i mødet og kommer 
med et foredrag. 
Program iflg. vedtægter. 
Der serveres kaffe og en ostebolle 
Rita sørger for pressemeddelelse og annonce i Egtved 
Posten  
 

5. 
Punkter til næste møde 

 
Næste møde: Onsdag 26. februar 

6. 
Eventuelt 
 
 

6. 
Trine tilmelder til forårsrengøring til lørdag d. 26/4 
for både Jerlev og Ødsted. Trine og Bent varsler på 
facebook for Ødsted og Jerlev. Villy kontakter 
Ødsted skole for at høre, om de vil deltage i 
forårsrengøringen. 
Fællesmøde for VKs lokalråd er d. 2/4 kl. 17.30 – 
21.30 i Vingsted-centret 

 


