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18. oktober 2014 
dato 

 

Dagsorden  
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato 23. oktober 2014 kl. 19.30 

Sted Gl. inspektørbolig, Ødsted  

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

 

Kjeld Segalt  
      

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Fraværende var Benita og Rita 

 
2.  Nye sager                                                    
   

2.1 
Møde med Lena Månsson og 
Lars Kastberg  21/10 
 

Det var overraskende at aftalen kun gjaldt Ødsted !! 
Vi får ikke lov til at lave noget ved vejene / 
rundkørslen – for farligt. Vi kunne få lov til at slå alle 
de grønne områder hvis vi ville, men det måtte ikke 
koste mere. Det er nok for meget for os.Der ville være 
tale om en forsøgsperiode på 2 år. Vi skal tage stilling 
inden 4.11.2014. Trine: Skal vi have noget ud om 
hvad der forventes af en lodsejer – evt. emne til 
generalforsamling. 
 

 
 

  
 

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


 
2.2 
Ansøgning til udviklingspuljen  
?? 
Frist  1/11 
 

 
KE havde undersøgt ejerforholdet over til området 
ved det gamle rensningsanlæg i forlængelse af Birke 
Alle. Det er kommunen der ejer jorden. Der burde 
således være mulighed for en stil her – måske knap så 
fin som den mellem Lille Mølkær og Birke Alle. Villy 
taler med Anton Knudsen og Trine ser på tidligere 
tideligere ansøgninger.  
 

 
2.3 
Fællesmøde for lokalråd. 
Gårslev 4/11 

 
Trine er den ene deltager – spørger Rita / Villy ser 
også på muligheden. Hvis de ikke kan, kan Trine 
kontakte KE 
 

 
2.4 
Orientering fra Bestyrelsen 
 

 
Bent: Kommunen vil rydde op omkring 
branddammen – beboerforeningen overtager nok 
herefter vedligeholdelsen. 
 

 
3. Løbende sager 
 

 
3.1  
Landsbyprogrammet Ødsted 
 

 
Der var desværre netop kommet et afslag fra Real 
Dania og Kirk–fonden. Villy prøver at følge op på 
det. Der arbejdes på et salg af lodsedler – Knud Erik 
oplyste at ansøgningen omkring husstandsindsam-
lingen var fremsendt til Politimesteren, men blevet 
videresendt til Indsamlingsnævnet ( afdeling under 
Civilstyrelsen). De skrev at der var en behandlingstid 
på 2 – 3 mdr. Vi besluttede herefter at rykke 
indsamlingen til foråret 2015. Vagn har aftalt møde 
omkring Erhvervsindsamlingen. 
 

 
3.2 
Cykelstien Mølkær 
 

 
Der var nu sat flag op, MEN linjeføringen var ikke 
som forventet. Trine vil tjekke / følge op. 

 
3.3 
Forsamlingshusprojektet, Jerlev 
 

 
Byggetilladelsen er indsendt – de er begyndt at 
brække noget af det gamle ned. Der havde været 
afholdt en club – aften med 25 deltagere, Der kom 
flere gode forslag til aktiviteter. 
 

 
3.4 
Hærvejsmotorvejen 
 

 
Knud Erik oplyste om informations- / debataftenen 
hvor Hærvejsmotorvej Nej Tak afholdt møde den 
30.10.2014. Der var også en drøftelse om vi skulle 
være med i foreningen – det var der ikke flertal for. 

  



 
4. Økonomi                                         
 

 Knud Erik oplyste om den økonomiske status 
 

 
5. 
Næste møde 
Punkter og dato  
 

 
Vores næste møde er den 26.11.2014 – mere om sted i 
forbindelse med indkaldelse 

6. 
Eventuelt 
 
 

 

 


