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Kjeld Segalt  
      

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Trine, Bent, Knud Erik, Rita, Benitha og Villy 

 
2.  Nye sager                                                    
   

2.1 
Referat fra møde med Vejle 
kommune vedr. lokal 
vedligeholdelse af grønne 
områder 
 

2.1  
Bent og Trine orienterede om mødet. Målet med selv 
at vedligeholde grønne områder er, at Ødsted-Jerlev 
skal blive pænere. Det er nødvendigt at finde et 
fornuftigt niveau, så det ikke bliver for 
uoverkommeligt. Der skal indkaldes til borgermøde, 
så der kan dannes et indtryk af, hvor stor velviljen er 
til at give en hånd med til at gøre vore landsbyer 
pænere. Vi lægger op til, at det frivillige skal være 
ekstra – oven i det, der i forvejen gøres fra VKs side. 
Forsikringsmæssigt ydes der ikke noget fra VKs side. 
De er villige til at forære landsbyerne nogle 
redskaber, men der forsikres ikke fra VK. Vi vil gerne 

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


starte i det små og se, om det kan udvikle sig. 

2.3 
Orientering fra Bestyrelsen 
- herunder en drøftelse af 

indholdet i modtaget mail 
om Ribevej. 
Indholdet er indsat som 
bilag 

2.4  
-     Branddammen i Jerlev 

2.3 
Vi undersøger sagen inden næste møde. 
 
 
 
 
 
2.4 
Der blev orienteret om, hvilke forskellige muligheder 
der er for anvendelse/forskønnelse eller nedlæggelse 
af dammen  -  evt. salg. 
 

 
3. Løbende sager 
 

3.1  
Landsbyprogrammet Ødsted 
 

3.1 
Der blev orienteret om forskellige tiltag, der foregår 
for at skaffe penge til landsbyforskønnelsen i Ødsted. 

3.2 
Cykelstien Mølkær 
 

3.2 
Der blev orienteret om stiens linieføring. Arbejdet er 
planlagt til at gå i gang i 2014 

3.3 
Stien ved Birkevej 
 

3.3 
Der blev orienteret om fejltinglysning. Sagen tages op 
igen i kommunen 

3.4 
Forsamlingshusprojektet, Jerlev 
 

3.4 
Der er lidt forsinkelse på projektet pga et meget tykt 
betongulv, som skal fjernes. 

3.5 
Hærvejsmotorvejen 
 

3.5 
Processen følges 

  
4. Økonomi                                        Knud Erik orienterede om bevægelser. 
 
  

5. 
Næste møde 
Punkter og dato  
 

5. 
29/1 2015 
 
 

6. 
Eventuelt 
 
 

Der blev orienteret om et ønske om at få en 
småbørnslegeplads. 
Trine orienterede om trafiktælling på Ammitsbølvej. 

 
Annemarie skrev : 

Når jeg nu har dig, så har jeg talt med en dame fra forældregruppen bag flytning af 
fodgængerovergang ved bageren (tror jeg nok). Hun kom til mig under et debatmøde, som jeg 
deltog i. Hun sagde til mig, at hun ikke følte opbakning fra Lokalrådet vedrørende deres sag … 
og en helt masse andre ting, som jeg ikke helt kan huske. Det kort af det lange var, at 
forældregruppen ikke følte at Lokalrådet tog deres sag seriøst op. Bl.a. blev fremsendte mail 
ikke besvaret osv. 



 


