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22. august 2016 
dato 

 

Dagsorden 
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato Torsdag d. 25. august 2016 kl. 19.00  

Sted Foreningslokalet Jerlev 

 
Mødedeltagere :  
Trine Rasmussen  
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Bo Eriksen  
Villy Jensen  
Kjeld Segalt   
Anitta Juul  
    

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Der var afbud fra Anitta, Bo og Villy 

 
2.  Nye sager                                                    
   

2.1 
Siden sidst 
a) Fra Jerlev 
b) Fra Ødsted 
 

A) De sidste ting ved branddammen  
forventes lavet i løbet af efteråret. Flagallen 
er næsten klar, der blev fundet en god 
løsning på det – der skal udarbejdes en 
plan for området ved det nedrevne klubhus 
– måske en form for ”åbent hus”.  Den 
første del af stien rundt om Jerlev er nu 
lavet – positive meldinger omkring 
etablering af yderligere strækninger. B) 
Projektet / byforskønnelsen er næsten 
færdig –Vi mangler dog legeredskaber og 
etablering af QR koder- sammen med 
Lokalhistorisk Forening. Trine fortalte 
omkring projektet omkring petanque 
banen med indretning af beach – wolley og 

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


håndbold. Der er søgt om midler – dejligt 
at der samarbejdes med skole, hal og 
idrætsforening. 

2.2 
Forbedret samarbejdet med de 
øvrige foreninger i området? 
Kalender / landsby-app ?  
 

Behovet er ikke blevet mindre. Kjeld kontakter 
personerne bag landsbyappen og aftaler en tid ud i 
fremtiden. KE forespurgte om vi evt. skulle invitere 
nogle af vore nabolokalråd med til et 
orienteringsmøde med firmaet fra nordjylland. 

2.3 
Landsbytopmøde 
 
 
 

Mødet er fredag den 30.9.2016 – ingen af de mødte 
havde mulighed for at deltage. 

2.4 
Svømmehal 
 

Hallens bestyrelse er ved at undersøge/ ser på 
muligheder.  

2.5 
Placering af gamle bord/bænke 
 

Det ene sæt bord / bænke er placeret for enden af Gl. 
Vingstedvej. Det andet sæt er under renovering. Vil 
blive sat op sammen med et par ”løse bænke” i løbet 
af efteråret. 

 
3. Løbende sager   
 

3.1 
Camp-pladser ? 
 

Vi ( Trine) tager kontakt til Vejle Kommune med 
forskellige forslag.  

4.  
Økonomi                                
            

 

5. 
Næste møde 
Punkter og dato  
 

Tirsdag den 27.9.2016 i Ødsted ( stedet kommer i 
forbindelse med indkaldelsen næste gang ) 

 
6. 
Eventuelt 
 

 
Kursus omkring foundraising – Villy vil gerne med. 
Der undersøges om der skal flere med. 

 


