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Referat for Lokalrådets ordinære bestyrelsesmøde  
Onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00  

Mødet afholdes på Mølkær Kro i Ødsted 
 

Mødedeltagere: 
Annemarie Holt 
Trine Rasmussen 
Knud Erik Laursen 
Bent Juhl Jørgensen 

 Hans Erik Pedersen 
 Anne Birgitte Levisen 
  
Forhindret: 
  
Mødeleder: 
 Annemarie Holt 
  
Dagsorden iht. bestyrelsens forretningsorden 

 

Dagsorden Notater 
Besøg: 
Peder Hummelmose 
Søren Peschardt fra Vej-
le Kommune, samt 
Nanna og Linda fra cy-
kelstigruppen, Susanne 
fra Mølkær Kro 

Cykelsti mellem Ødsted og Egtved 
Der var enighed om at indhente flere oplysninger, samt at alter-
native løsninger undersøges. 
Følgende oplysninger indhentes: 

 Fonde: WWW.cykelpuljen.dk 

 Børn; hvor mange børn bor i området Vork, Tuvad, Rugsted. På nuværende 
tidspunkt og i fremtiden. Hans Erik kontakter skolen 

 Værkstedsskolen i Rugsted/daginstitutionen Onkel og Tante, Rugstedvej 15. 
Hvor mange børn herfra passerer området? 

 Byzonen ved Mølkær Kro er flyttet, hvor?. Trine 

 Området er en sort plet. Hvor mange uheld de sidste 5 år. AM 

Alternative/midlertidige løsninger: 
 Skiltning, der regulerer trafikken/chikane ved byskilt (ny zone) 

 I stedet for en cykelsti langs vejen kunne etableres en sti bag om kroen til Møl-
kær. Kommunen beregner prisen på denne alternative løsning, samt evt. tids-
horisont  

Generelt handler cykelstien ikke blot om en sikker skolevej men 
også om børn og unges mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter 
i Ødsted. 
Cykelsti Ammitsbølvej 
Der etableres et ekstra bump foran skolen. En cykelsti på Am-
mitsbølvej vil indgå i en samlet prioritering. Der undersøges om 
bumpet ved indgangen til Ammitsbølvej kan ændres, således 
cyklerne ledes udenom bumpet. 
Mejslingvej – Jerlev 
Kommunen er opmærksom på udfordringerne på Mejslingvej, 
som vil indgå i den samlede prioritering omkring trafiksikkerhed. 
Hvis det endeligt vedtages, at der ikke graves grus syd for hoved-
vejen, vil en sti fra området Horskær Mose/Søndervænget direkte 

http://www.cykelpuljen.dk/
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til cykelstien være en realistisk mulighed. Den vil kunne etableres 
i forbindelse med udstykningen af de sidste byggegrunde i om-
rådet.  
Lys på cykelsti mellem Ødsted og Jerlev 
Skal tænkes som et udviklingsprojekt, evt. finansieres af LAG 
Status grusgrav – afledte konsekvenser, bl.a. skolevejen 
Idet der formenligt kun graves nord for hovedvejen, vil grusgra-
ven ikke påvirke skolevejen fra Jerlev til Ødsted. 
 

1. 
Registrering af møde-
deltagere og afbud. 
 

 
Alle fremmødt 

2. 
Godkendelse og op-
følgning af referat fra 
sidste møde. 
 

 
 
Godkendt 

3. 
Orientering fra forman-
den: 
 
3.1 
Lokalrådsformandsmøde 
11. maj 2011  

 
Emner: 

 Bordet rundt – inspiration fra de enkelte lokalråd 

 En sikring af at lokalrådene bliver hørt/informeret 

 Centerbyerne inddrages i regi af ”udvalget af lokalsamfund og nærdemokrati”.  

4. 
Orientering fra den øv-
rige bestyrelse: 
 
4.1 
Velkomstmappen – sta-
tus 
 
 
4.2 
Stiudvalget – status 
 
 
 
4.3 
Grønt Forum – projekt 
om energirenovering 
 
4.4 
Lokalrådets logo 
 
4.5 
Byfornyelse Ødsted 

 
 
 
 
Sikker fremdrift. Gruppen har kontaktet de enkelte foreninger for 
oplysninger til mappen. 
Middelfart Sparekasse sponsorer mapperne. Der afholdes i for-
bindelse hermed et møde med sparekassen. 
Næste step er tilsagn fra de enkelte lodsejere, at man må gå på 
stierne. Kortet skal rentegnes. Friluftsrådes skal finansiere folde-
ren – afventer svar. Turen med Peer Høgsberg er udsat indtil fol-
deren og indvielsen af stierne er klar. Formentlig primo septem-
ber. Omtale og annonce i Egtved Posten. 
 
Møde med projektgruppen og Grønt Forum den 7. juni 2011. 
 
 
 
Logoet skal revideres 
 
Første møde afholdes den 1. september i forbindelse med et lo-
kalrådsmøde. De to andre datoer fastlægges ligeledes nu. Trine 
kontakter Peter Sepstrup.  
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5. 
Behandling af forslag og ind-
komne ønsker til øvrige dags-
ordenspunkter. 

 
5.5 
INDU – legepladser /Trine 

 
Rådet læser på lektien til næste gang. Trine undersøger vilkårene 
for etableringen af legeplader.  
 
Umiddelbart er kommunen åben overfor reklamefinansieret le-
gepladser jf. Søren Peschardt 

6.  
Punkter til næste møde 
 
 

 
 Indu 

 Opfølgning cykelsti 

 Høring Vindmøller i Vejle Kommune 

 
7. 
Eventuelt 
 

 
Høringssvar vedrørende tankanlæg ved rundkørslen. Knud Erik 
og Hans Erik udarbejder og sender. 
Næste møde: 30. juni 2011 – Jerlev Forsamlingshus 
 

 
Bobler 
 

 

 


