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0878-322-41-03076 

 
 

  09. februar 2022 
  dato 

Referat fra  
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato 
9. februar 2022 
 

Sted 
Hos Bent, Smedevej 4, kl. 18.30 
 

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

    

Dagsorden Referat 

 1. 
Registrering af mødedeltagere 
  

Afbud fra Lene Kristensen 

2. 
Generalforsamling (se også 3.) 

 Hvem er på valg? 

 Hvor? 

 Justering af vedtægter? 

 ”Underholdning”? 

 Materiale til omdeling? 
 

 
 
Bent, Helle og Knud Erik er på valg 
Sognehuset i Ødsted – 22 marts 2022 kl 19.00 
Rettelser i vedtægter er markeret med rødt.  
Helle kontakter Stjer (årets landsby) 
Der skal kopieres vedtægter, regnskab og dagsorden, hvoraf 
det fremgår, hvem der er på valg. Udskrivning foretages af 
Søren. 
Der sørges for kaffe, the og blød brød / småkager. Else står 
for småkager/brød. 
Keld Segalt printer og sætter op senest 14 dage før d. 22/3-
22 
Invitation / dagsorden koordineres af Villy sammen med 
Keld. 

3.  
Fra sidste møde: Vilkår for 
arbejdsgrupper. 
 

 
Er beskrevet i de nye vedtægter. 

4.  
Dårlig belægning på den 

Helle kontakter Teknisk forvaltning 

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


reparerede cykelsti. 
 

5. 
Tour de France.  
 

I Ødsted:  
Kommune tager sig af toiletvogne, renovation, bord/bænke, 
bander/hegn. 
Derudover kommer der 3-4 underholdnings indslag 
planlagt af arb. Gruppen. Der er bevilliget fra Vejle 
Kommune samt fra Strakspuljen.  
Der mangler stadig overblik over udsmykningen. Samt 
hvor meget og hvor lang tid der må skiltes i forvejen.  
Der er også planlagt underholdning for børnene. 
Forventeligt at alt er køreklar fra 1. maj. 
 
I Jerlev: 
Det vil foregå ved DLG bygningerne og hen mod 
Vangsgård. Planen er at der kommer boder/streetfood. 
DLG Bygningen ønskes udsmykket. Der er givet tilsagn 
om økonomisk støtte.  
Der inviteres til borgermøde når der er planlagt videre.  

6. 
Flagallé i Ødsted? 

Punktet er drøftet. Projektet er godt, men der er også 
udfordringer.  

7. 
Fremtidig varmeforsyning i  
Jerlev og Ødsted. 
 

Villy har haft kontaktet Vejle Kommune for at høre om 
fremtidsplanerne for varmeforsyning i vores område. Der 
er ikke umiddelbart planer. Der er ikke længere 
tilslutningspligt for nybyggeri eller eksisterende 
gaskunder.  
Villy følger udviklingen på området. 

8. 
Byudvikling i Jerlev (fra sidste 
møde). 
 

Hvordan tager vi godt imod de nye tilflyttere.  
Tilflytterfest? Ambassadører? 

9. 
Økonomi 
 

Orientering. 

10. 
Kommunalplan 2021-2033. 

Er godkendt. Vi holder øje med de forskellige lokale 
projekter der må være. 

13. 
Eventuelt. 
 

Næste møde : Jerlev kulturhus -Torsdag d. 3/3 kl 19.00 
1 punkt: generalforsamlingen d. 22/3  

 


