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Generalforsamlingen indledes med, at formanden bød velkommen til de fremmødte – ca. 25 
gæster. 
 
Valg af dirigent 
Hans Erik Pedersen blev valg som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen 
var indvarslet ifølge vedtægterne. 
 
Valg af stemmetæller 
Bent Juhl og Knud Erik Laursen blev valgt til stemmetæller 
 
Formandens beretning  
Herunder formandens beretning gengivet i fuld version: 
Lokalrådets beretning dækker i år en længere periode end et år, det vi på det seneste generalforsamling 
ændrede vedtægterne, således at rådets arbejde kunne følge kalenderåret. Jeg har således en beretning der 
gælder fro perioden oktober 2009 til 31. december 2011. 
Vi har haft en travl periode – ikke fordi den har været længere – men fordi vi har haft mange skibe i søen. 
Men inden jeg begynder at fortælle om at aktiviteterne, vil jeg lige opdatere generalforsamlingen om be-
styrelsessituationen. Ved seneste generalforsamling manglede vi et medlem for at bestyrelsen var fuldtal-
lig, der var ingen der ønskede at opstille, og vi fik derfor generalforsamlingens opbakning til supplere besty-
relsen, når vi fandt et egnet og villigt emne. Det har vi gjort og vi var heldige et bestyrelsesmedlem med 
begge kvalifikationer – altså både egnet og villig  Vi har suppleret bestyrelsen med Janne Frost, som har 
deltaget i bestyrelsesarbejdet i godt et ½ år. Velkommen. 
Som sagt har vi haft mange aktiviteter i lokalrådets regi i den forgangne periode og jeg vil berette om de 
største aktiviteter - i nogenlunde kronologisk rækkefølge. 3 af emnerne får jeg hjælp til, så der vil blive et 
sceneskifte undervejs. 
Energimesse:  
Ødsted-Jerlev Lokalråd blev kontaktet af Grønt Forum i februar måned, med spørgsmålet om vi var inte-
resseret i at deltage i et projekt med overskriften ”Beskæftigelse og energi i ny alliancer” Vi var hurtig klar 
over, at det må vi deltage i. Vi synes vi kunne se mange muligheder i projektet.  

· For borgerne i byerne vil det være en synliggørelse af besparelsespotentialer – altså, hvordan 
sparer man penge på energien 
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· For de lokale håndværksmestre og andre lokale erhverv – var det en mulighed at skabe aktivi-
tet og øget indtjening 

· Og endelig er det et samfundsøkonomisk godt projekt – at skrue ned for CO2 udledningen og 
spare på energien. 

Vi stod altså ikke blot overfor en vind-vind situation men en vind-vind-vind. 
Vi inviterede – i samarbejde med Grønt Forum – lokale håndværkere og andre interesserede til et opstarts-
møde hos Grønt Forum, for blandt andet at vejre stemningen omkring deltagelse i projektet. 
Der var interesse for projektet og blandt de interesserede håndværkere, arkitekter og den lokale bank- blev 
der hurtig enighed om at en energimesse måtte være et godt initiativ. Her kunne de lokale erhvervsdriven-
de præsentere deres formåen på energiområdet og komme i dialog med borgerne om mulige løsninger. Vi 
endte op med en energiplusmesse den 8. oktober, bestående af 8 lokale håndværkere, et lokalt arkitektfir-
ma, en bank, samt en elcykkel udstilling.  
Herudover havde vi lavet et visionsværksted, hvor vi synliggjorde hvilke energimæssige udfordringer vi står 
overfor i Ødsted/Jerlev, og hvilke mulige løsninger der kan findes. 
Som eksempel kan jeg fortælle at vi i Ødsted/Jerlev har et elforbrug på ca. 9 mio kwH om året – svarende til 
en udgift på 17 mio kr. 
Det interessante er så, hvilke alternative og mere grønne muligheder har vi for at dække byernes energibe-
hov 
Vi fandt ud af, hvis vi skulle dække behovet med solceller, så skulle vi etablere 59.000 kvm solceller til en 
samlet investering på ca. 180 mio.  
Hvis vi derimod vælger at købe en vindmølle, så kan vi faktisk nøjes med en enkelt stor mølle og investerin-
gen vil være ca. 35 mio. kr. Her vil der så være større løbende drifts og vedligeholdelsesomkostninger. Og 
det største problem. Hvor skal den stå – ikke i min baghave!! 
Visionsværkstedet skulle være med til at sætte gang i tankerne omkring alternative grønne løsninger på 
energiområdet i Ødsted Jerlev. Vi ville her fornemme om der er interesse for et videre og mere langsigtet 
projekt.  
På messedagen havde vi også et indslag fra TreFor, som fortalte om alternative energikilder og lovgivnin-
gen på området. 
Alt i alt en god dag, en god Energiplusmesse, som i øvrigt blev åbnet af udvalgsformand for natur og miljø 
Søren Peschardt, som var så venlig at give os et par ord med på vejen.  
Ødsted/Jerlev Lokalråd vil gerne takke Grønt Forum for samarbejdet omkring projektet. Og jeg vil sige, at 
udover at have opfyldt formålet med projektet ” at sætte beskæftigelse og energi i ny alliance” har vi også 
fået nogle sidegevinster i form af 

· skabelse af nyt netværk blandt vores lokale erhvervsdrivende 

· der er blevet sat fokus på og igangsat tanker omkring en alternativ måde at løse energibeho-
vet i de to byer – Ødsted og Jerlev. 

Forårsrengøring 2011  
Den 2. april 2011 kl. 9.00 havde vi traditionen tro forårsrengøring i begge byer. I lighed med de forrige år 
blev der indsamlet store mængder affald på gaderne og indfaldsveje til vores byer. Vi vil gerne opfordre alle 
til at deltage i dette års forårsrengøring – sæt kryds i kalenderne den 21. april 2011 kl. 9. Der kommer flere 
oplysninger på vores hjemmeside og ved opslag i byerne omkring tid og sted.  
Maj møde om cykelstier 
I april måned, blev vi kontaktet af en cykelstigruppe omkring forholdene for cykelister der køre fra 
Vork/Rugsted siden mod Ødsted. På deres vej skal de passere en farligt strækning ned forbi Mølkær Kro 
indtil de når cykelstien, ca. der hvor byskiltet er placeret. Det er en meget smal vej med dårligt udsyn og der 
køres stærkt. 
Lokalrådet er selv meget optaget af vores cykelstier i området – eller mangel på samme – hvorfor vi tog 
initiativ til at invitere Peder Hummelmose teknisk udvalgsformand og Søren Peschardt til et maj møde på 
Mølkær Kro.  
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Her fremlagde vi ønsket om en cykelsti fra Rugsted Vestvej indtil Ødsted – det stykke der mangler, samt 
ønsket om en cykelsti på Ammitsbølvej, en ændring af chikanen ligeledes på Ammitsbølvej. Endelig gjorde 
vi opmærksom på behovet for en sikring af skolevejen for børn fra det nye moseområde her i Jerlev. Skole-
børnene skal passere Mejslingvej, som ikke er en sikker vej, for at komme ud på cykelstien til skolen.  
Her og nu har vi ikke modtaget tilsagn om noget konkret fra kommunen – idet rigets fattes penge – men vi 
er bl.a. i dialog med kommunen om alternative løsninger. jeg kan nævne: 

· En flytning af byskiltet i Ødsted - mod Egtved – før kroen, det kan sænke farten 

· En sti bagom Mølkær Kro til Mølkær Parken - for bl.a. cyklister 

· I Jerlev er der mulighed for – når de sidste udstykninger er på plads – at etablere en sti fra det 
nye beboelsesområde ”moseområde” og direkte til cykelstien mod Ødsted. 

Vi arbejder på sagen og holder gryden i kog. 
Henvendelse vedrørende svømmehallen i Vingsted  
Vi har ligeledes i årets forløb haft kontakt til Vejle Kommune omkring risikoen for lukning af Vingsted 
Svømmehal. Vi mener svømmehallen er en vigtig brik i vores aktivitetsudbud her i området og en lukning 
vil skabe en skæv fordeling af idrætstilbud i kommunen. Vi har givet udtryk for vores synspunkt overfor 
Borgmesteren – Arne Sigtenberggaard. Resultater er da også faldet ud til, at kommunen foreløbig fortsæt-
ter tilskuddet til opretholdelse af svømmehallen. Jeg tror nu ikke det er vores fortjeneste alene men det er 
vel resultatet der tæller 
Landsbyprogram i Ødsted 
Vejle kommunes landsbyprogram skal sætte fokus på, hvad der gør den største forskel i en landsby, når det 
skal skabes udvikling. Programmet er et samspil mellem borgerne i byen, eksperter i byfornyelse og byrå-
det. Formålet er at alle parter bliver enige om en landsbyplan.  
Vi indledte med et arbejdsmøde den 31.10, hvor 30 deltog; borgere fra Ødsted og omegn, kommunens pro-
ceskonsulenter og lokalrådet. Arbejdsgruppen anbefalede kommunens proceskonsulenter, at vi på et efter-
følgende landsbymøde skulle tage afsæt i 7 temaer: 

· Stier der binder byen / byen og landskabet sammen 

· Forskønnelse og trafikforbedringer, Ribevej 

· Styrke byens sociale sammenhængskraft (særlig formidling af arrangementer, styrkelse af 
fællesarrangementer) 

· Styrke og udvikle eksisterende samlingssteder 

· Bevare og udnytte byens grønne rum 

· Landsbypedel 

· Fra vugge til grav – en hel landsby – mulighed for plejehjem? 

Landsbymødet blev efterfølgende afholdt den 21. november på Mølkær Kro – der deltog 90 interesseret. På 
mødet blev vi enige om, at landsbyprogrammet for Ødsted skal tage udgangspunkt i 3 af de 7 temaerne. 
Nemlig: 

· Trafikdæmpende foranstaltninger 
· Forskønnelse af gennemfartsvejen. 
· Gang- og cykelsti systemet. 

Der bliver nu udarbejdet en samlet plan som skal sendes i høring lokalt, hvorefter forslaget sendes til styre-
gruppen for landsbyprogrammer i Vejle Kommune og endelig til Økonomiudvalget med henblik på god-
kendelse. Og det er der vi er lige nu. 
 
Velkomstmappen, Lokalrådets nye logo, stiprojektet 
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Af yderligere aktiviteter vi har haft gang i siden seneste generalforsamling, kan jeg nævne: 
· velkomstmappeprojektet nu er færdig – præsentation af Trine Rasmussen 

· Lokalrådet har fået nyt logo – præsentation af Knud Erik Laursen  

· Stiprojektet er færdigt – præsentation af Anne Birgitte Levisen  

Tak til Trine, Anne Birgitte og Knud Erik for jeres bidrag til beretningen. 
Aktiviteter i lokalrådet i 2012 
Jeg vil runde beretningen af med at taget et kig ind i fremtiden og se på de aktiviteter vi forventer, at be-
skæftige os med i 2012. 
Planer og idéer for det kommende år: 
Forårsrengøring i Ødsted og Jerlev den lørdag den 21. april kl. 9 
Indvielse af vores nye stier d. 8. maj kl. 18.30 med Peer Høgsberg (Vi mødes v. Ødsted Kirke) 
Opfølgning på energiprojektet  
Udvikling af vores hjemmeside bl.a. med en aktivitetskalender 
Landsbyprogrammet for Ødsted 
Jerlev bypark 
Tiltrækningsstrategi – flere borgere til byerne 
Input- har I input til emner vi bør beskæftige os med, så kom endelig med dem. Vi kan kun appelle-
re til at man kontakter os – eksempelvis via vores hjemmeside – og informere os om idéer, forslag 
og ønsker osv. 
 
Afslutning 
 
Jeg håber beretningen har kastet lys over, hvilke aktiviteter og udfordringer Lokalrådet har beskæftiget sig 
med den sidste årstid. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke borgere i Ødsted og Jerlev, vores erhvervsliv og foreninger i de 
to byer, for deres input, engagement og opbakning i løbet af året. Jeg vil takke vores eksterne samarbejds-
partner – bl.a. Grønt Forum og Vejle Kommune for samarbejdet omkring diverse projekter. 
 
Endelig vil jeg takke mine kolleger i Lokalrådet, som med engagement og stor tålmodighed har lagt et stort 
og frivilligt arbejde i rådet - til gavn for alle i Ødsted og Jerlev Sogne. 
 
Jeg takker for ordet. Det var Lokalrådets beretning for året 2011 + 2 måneder. 
 
Kommentar til beretningen  
Der var et ønske om flittigere brug af lokalrådets hjemmeside, bl.a. til annoncering af general-
forsamlingen. Jens Nyberg stiller sig forsat til rådighed angående ajourføring af. hjemmesi-
denog foreslog en revidering af siden. 
 
I øvrigt var der flere positive tilkendegivelser af årets arbejde i lokalrådet og diverse arbejds-
grupper. Velkomstmappen blev - blandt andet - beundret. 
 
Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag modtaget. 
 
Forelæggelse af årsregnskab 
Årsregnskaberne for årene 2010 og 2011 blev fremlagt. Begge regnskaber blev godkendt. 
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Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bent Juhl – genvalgt 
Anne Birgitte Levisen og Hans Erik Pedersen ønskede ikke genvalg. Nyvalgte blev Marianne 
Elkrog og Vagn Christensen fra Ødsted. Der blev ligeledes valgt to nye suppleanter: Randi 
Andersen, Ødsted og Bente Sandal fra Jerlev. 
 
Valg af revisorer 
Revisorerne Else Dahl og Nell Serup – begge fra Ødsted – blev genvalgt. Revisorsuppleant 
Ingolf Christensen blev ligeledes genvalgt. 
 
Eventuelt 
En forespørgsel om vore planer med afholdelse af det årlige borgermøde, som fremgår af 
vore vedtægter. Vi holder generalforsamling en gang årligt og borgermøder, når vi har større 
projekter. 
Et forslag om, at vi fik mail adresser på borgerne, som så vil kunne få vore nyheder fra hjem-
mesiden. 
Et forslag om, at holde generalforsamling med spisning, hvor deltagerne er selvbetalende. 
 


