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16. februar 2020 
dato 

 

Dagsorden  
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato Onsdag 19.februar 2020 kl. 18.00 

Sted Inspektørboligen Ødsted 

 
Mødedeltagere:  
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Villy Jensen  
Helle Serritslev  
Lene Kristensen   
Søren Petersen  
    

Dagsorden Referat 
1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Fraværende Lene. 

2. 
Siden sidst/ diverse. 
 

HS har kontaktet Lars Schmidt, lokal politiker fra 
Vejle Kommune, i forbindelse med han deltog på 
borgermødet d. 25. januar 2020. 
 
Villy har haft kontaktet Vejle Kommune med henblik 
på rundkørslen ved Ødsted, nu hvor Tour de France 
kommer forbi. 
 
Har modtaget et skriv om samkørsel for Jerlev-
Ødsted. Vi lægger det på FB. 

3. 
Efterbehandling af 
Borgermødet - prioritering af 
ideer og ønsker. 
 

Der er kommet mange ideer og ønsker.  
Der er udarbejdet oversigt for de enkelte temaborde. 
Ved gennemsyn af materiale fra bordene er den røde 
tråd  
 
”Området mellem Jerlev og Ødsted”.  
 
”Kommunikation”. 



SP: Opbygning af en ny fælles hjemmeside for alt 
hvad der sker i to byer. 
Bestyrelsen arbejder videre.  
 
HS: Samskriv af ideer og ønsker lægges på 
Lokalrådets hjemmeside, samt de to byers FB 

4. 
Affaldsindsamling. 
 

Lørdag og søndag den sidste weekend i april 2020. 
Knud Erik skriver tilbage Danmarks naturfrednings 
forening. Begge byer deltagere. 

5. 
Samarbejdet med Ødsted skole 
 

HS kontakter skolen med henblik for det videre 
samarbejde. 

6. 
Generalforsamling  
18. marts 
 

Afvikles i Brunmosehallen. Kl 19.00-21.00. 
Villy kontakter hallen i fht lokaler.  
 
På valg: Bent Juhl, Knud Erik 
Der er stadig en 7. plads i lokalrådet, som kan 
besættes.  
 
Årsberetning v. Villy 
 
Rapport til kommunen udarbejdes af Knud Erik. 
Regnskab til revisor: Knud Erik 
 
Villy kontakter Segalt ifht opslag til byportene og de 
lokale detailbutikker/hallen o.lign.  
 
Vedtagelses ændringerne til vores vedtægter skal 
fremvises til generalforsamling. 
 
 
Indkaldelse ved FB og opslag de sædvanlige steder.  
 
 
Efter afvikling af generalforsamling vil vi invitere til 
drøftelse af: 
                  
 1)de to punkter ”Kommuniktion” og ”Området 
mellem Jerlev og Ødsted”.       
 
2)sætte spotlight på Tour de France’ ankomst i 2021.  
 

7. 
Økonomi 
 

Knud Erik informerede og fremviste bilag. 

8. 
Eventuelt 
 

Der er indkaldt til ”Udvikling i Ødsted” tirsdag d. 10. 
marts kl 19.00-20.30 vedrørende dialog om boliger for 
enden af Brunmose. 
 
 

 


