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dato 

 

Dagsorden  

Dato Onsdag d. 30. april 2014 kl. 19.00 

Sted Inspektørboligen Ødsted 

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

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

1. Alle til stede 

2. 
Nyt fra bestyrelsen 
 
 

 

2.1 
Samarbejde med 
menighedsrådene 
 

Under dette punkt deltager repræsentanter fra 
rådene + sognemedhjælper 

2.1 Samarbejde med menighedsrådene 
Fællesspisning er et udtryk for fællesskab i 
Ødsted/Jerlev. En infosøjle kunne være en fælles ting 
for borgere i byerne og menighedsrådet. 
Samarbejdspunkter (forslag fra sognemedhjælper): 
Velkomstmappe, akutbedsteforældre, fælles spisning, 
ferieaktiviteter, besøgstjeneste, lektiehjælp, jobbank 
på kirkens hjemmeside, mm. 

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


 

 

Omsorgsidéerne bør ligge et andet sted end hos 
lokalrådet.  Men evt. et årligt arrangement i 
samarbejde med menighedsrådet kan være en 
mulighed.  
  

2.2 
Landsbyprojektet 

a) Mødet 23. april med 
arkitekterne. 

b) Indsamling af midler 
 

2.2 Landsbyprojektet 
a. Fint fremmøde – også fra den lokale 
arbejdsgruppe. Materialet fra arkitekterne blev 
gennemgået, og der var udbredt tilfredshed. Der var 
enkelte ønsker om ændringer, som arkitekterne 
arbejder videre på. Arkitekterne havde forslag til, 
hvilke fonde der kan søges midler fra. Man skulle 
søge ift fondenes målsætninger og være præcise i 
formuleringerne. 
b. Der skal være en ansvarlig i ansøgningerne til 
fondsmidler. Villy bliver ansvarlig person på vegne 
af Ødsted-Jerlev Lokalråd (cvr nummer). 
Der informeres om det nye byrum på et stort opslag 
(skitsetegninger) i Brugsen. Efterfølgende hænges 
opslaget op i Brunmosehallen. 
Befolkningen i Ødsted skal informeres grundigt om 
byrumsprojektet, så lysten til at bidrage vokser. 
Der skal laves en plan for arrangementer hen over 
2014. En arbejdsgruppe udformer denne. Dette vil 
fremme viljen til at udsætte ansøgningsfristen fra 
Vejle Kommune til at udbetale midler til byrummet. 
 

2.3 
Ansøgning om en samlet 
trafiksikring af Ribevej i Ødsted 
 
 

2.3 
Lokalrådet retter henvendelse til Vejle Kommune 
ang. trafiksikring af Ribevej i Ødsted. Vi har et håb 
om, at trafiksikringen vil komme til at stå i fin 
sammenhæng med det nye byrum. Bent udformer en 
ansøgning. 
 

2.4 
Hærvejsmotorvejen. 
Svar på henvendelse fra Anne 
Birgitte Levisen 
 

2.4 
Knud Erik og Benita giver svar tilbage til Anne 
Birgitte og undersøger nærmere, hvilke forslag der 
ligger om hærvejsmotorvej. 
 
 

2.5 
Møde i Vandel 10. maj. 
Hvem deltager ? 
 

2.5 
Villy tager evt. til åbningen af landsbyprogrammet i 
Vandel 

2.6 
Møde med kommunen i august 
 

2.6 
Repræsentanter fra VK vil gerne besøge lokalrådet i 
Ødsted-Jerlev i august. Vi foreslår uge 34 – gerne 



 

 

torsdag til et fyraftensmøde. 
 

2.7 
Evaluering af 
affaldsindsamlingen 
 
 
 
 
2.8 
Sti ml. Birkeallé og Lille 
Mølkjær 
 

2.7 
Få deltagere i Jerlev - 14. 
Ca. 20 deltagere i Ødsted. 
Glædeligt er det, at der generelt blev samlet mindre 
affald end tidligere år. 
Trine køber nye tænger, så der er nok næste år. 
 
2.8 
Lodsejeren har indvilget i, at den nye sti markeres. 
Der er bevilget penge fra VK til materialer. Stien skal 
etableres af frivillige kræfter. Aftalen skal tinglyses. 
Deadline er 2/9 2014. 

3. 
Punkter til næste møde 

3. 
Næste møde er d. 26/5 i Jerlev, Horskær Mosevej 5 

4. 
Eventuelt 
 
 

4. 
Der er rettet henvendelse til lokalrådet ang. boligsalg 
i Ødsted-Jerlev, som kan lægges på hjemmesiden. 
Dette svarer vi nej til. 
 
Det undersøges, hvordan det forholder sig ift ansvar, 
hvis nogen kommer til skade ved de nye ting, der 
opstilles/er opstillet i det nye byrum. Villy 
undersøger. 
 
Vi opfordrer suppleanten til at deltage i 
lokalrådsmøderne. Trine kontakter suppleanten. 

 


