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Ordinært bestyrelsesmøde 

Dato 22. juni 2022 kl. 17.30 
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Mødedeltagere:  
Villy Jensen  
Knud Erik Laursen  
Lene Kristensen  
Else Dahl  
Søren Petersen 
Helle Serritslev 

 

Bent Juhl  
  

   Dagsorden Referat 

 1. 
Registrering af mødedeltagere  
 

Der var afbud fra Helle. Søren havde startet grillen 
op, og vi fandt ud af at han var en fantastisk 
grillmester. 

2. 
Nyt om Rans togt 
 

Kjeld Segalt havde været til reception i forbindelse 
med åbningscermoni og bogudgivelse. Han havde 
ikke mulighed for at deltage i et opfølgningsmøde 
den 28.6.22, hvorfor vi ikke var repræsenteret. 

3. 
”Naturen tæt på dig” 
(mail fra VK 10/6) 
 

Grøn Forum og Vejle Kommune afholder 
NATURENS UGE i uge 36 ( 5 – 11.9.2022), hvor man 
vil have både unge og gamle ud i naturen. Hvis vi 
ønsker at være med og lave et arrangement, skal vi 
give en tilbagemelding senest den 25.8.2022 

4. 
Vindmøller 
(mail fra Knud Erik 26/5) 
 

Vi har fået en foreløbig orientering fra vores 
nabolokalråd om mulig opstilling af 5 – 6 vindmøller 
lidt uden for vores område. Der er ikke lavet nogen 
detailplanlægning eller godkendelser. 

5.  
Nyt om stiforbindelsen ved 
Birke Allé 
 

Vejle Kommune har nu vendt tilbage med en 
bevilling af projektet. Der var mulighed for 
anvendelse af eksterne entreprenører eller Vejle 
Kommunes medarbejdere. Vi har valgt Vejle 
Kommunes medarbejdere, og har anmodet om en 
tilbagemelding om hvornår projektet kan 
iværksættes.  

6. 
Lys på cykelstien 
(Lene : Luminex ) 

Lene fortalte om de foreløbige modtagne ”tilbud” der 
kun omfattede lysamaturerne. Det er ikke på 
nuværende tidspunkt muligt kun at lave lys med 
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 solceller, der skal således også nedgraves ledninger, 
hvilket nok vil gøre det til et meget dyrt projekt, 
Gruppen arbejder videre med fremskaffelse af flere 
oplysninger. Der laves en trafiktælling på cykelstien i 
uge 34, da der ikke fandtes aktuelle / relevante tal for 
anvendelsen af cykelstien. 

7. 
Nyt om fjernvarme ? 
 
 

Søren havde været til møde. Vejle Kommune og 
COVI regner p.t. på økonomien. Der er dialog med 
Egtved og TVIS. Møde igen den 28.6.2022, og der 
forventes noget nyt efter ferien. Vejle Kommune vil 
senere sende et spørgeskema ud til de aktuelle bogers 
e - boks  

8. 
Tilflyttere. 
Hvordan skal vi modtage dem ? 
 

Vi talte om flere muligheder og endte ud med, at Else 
og Knud Erik skulle prøve at kontakte nogle andre 
lokalråd og fik oplysninger om hvad de foretog sig, 
og vi så drøfter punktet efter sommerferien. 

9. 
Hvordan skal vi introducere de 
2 suppleanter til vores arbejde? 
 

De skal inviteres med på vores næste møde, og vi 
skal have foretaget en forventningsafstemning. De 
skal også med på vores mailliste, således de får de 
løbende oplysninger ( hvis de ønsker det). 

10. 
Økonomi 
 

Økonomien blev gennemgået. 

11. 
Eventuelt 
 

Vi talte om Tour de France i byerne. 
Aktivitetsgruppen i Ødsted vil afholde cykelløb og 
bagagerumsmarked den 10.9.2022. Der vil være 
klyngemøde med vore 2 nabolokalråd den 16.8.2022 – 
deltagere aftales på vores næste møde. Skal vi snart 
have møde med skolen? Hjemmesideskift skulle falde 
på plads inden ferien.  Næste møde: torsdag den 
11.8..2022 i Sognehuset 

 


