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Referat 
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato Torsdag 12. oktober 2017, kl. 19.00 

Sted Inspektørboligen, Ødsted 

 
Mødedeltagere :  
Trine Rasmussen  
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Glenn Pannerup  
Villy Jensen  
 

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af 
mødedeltagere 
 

Alle var mødt op. 

2. 
Siden sidst 
 

Mobilepayaftale – kræver ændring i vedtægter og 
formalisering af bestyrelsen udadtil. 
 

3. 
”Trine gik til filmen” 
 

Orientering af Trine om forslag til kommune.  

4. 
Beliggenhed, …. 
 

Lodsejer fortsat ikke blevet kontaktet af Kommunen. Glenn 
rykker kommunen for svar, og arbejdsgruppen iværksætter 
brainstorm i nyt møde.   

5. 
Referat af møde om ”Min 
Landsby”- app’en. 
 

Orientering af Bent angående møde om ”Landsby-app’en”. 

6. 
Opgaver i den nærmeste 
fremtid? 
 

- Formalisering af lokalrådets rolle, herunder eventuel 
involvering af de byernes støtteforeninger i forhold 
til koordinering af kontakten til kommunen. 

- Målrettet indsats for promoveringen af ”Landsby-
app’en”. 

- Hjemmeside – projekt med større aktivering og 

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


anvendelse af hjemmeside, herunder eventuel 
opdatering af layout. 

7. 
De ledige poster i 
bestyrelsen 
 

Kandidat fra Jerlev har vist interesse for arbejdet i 
Lokalrådet. Glenn giver orientering og inviterer med til 
næste bestyrelsesmøde. 
 
Ingen kandidater fundet endnu i Ødsted, selvom et par 
stykker er blevet spurgt.   

8. 
Økonomi 
 

Knud Erik fremlagde økonomien i Lokalrådet, der 
godkendtes.  

9. 
Dato for næste møde. 
 

5/12 2017 kl. 19.00 

10. 
Eventuelt 

”Lokale-løsninger DR” 
Vi har modtaget henvendelse omkring belysning af det 
frivillige arbejde og dets resultater og værdi. Dette kan 
udmønte sig i en udsendelse i DR. 
Bent tager kontakt til foreninger/frivillige i Jerlev. 
Trine tager kontakt til foreninger/frivillige i Ødsted 
 
Vælgermøde i Højen: 
Vi har modtaget invitation fra Lokalrådet om deltagelse i 
vælgermøde den 8/11. Bestyrelsen er positiv stemt for 
invitationen og bestyrelsen deltager i det omfang det er 
muligt for det enkelte medlem. 
 
Hjertestarter: 
Vi har fået henvendelse omkring opsætning af hjertestarter i 
Jerlev. Bestyrelsen er positiv stemt overfor at engagere sig i 
et arrangement omkring oplysning af de hjertestartere, der 
er i vores sogne i forvejen, samt hvorledes en hjertestarter 
anvendes.   
 

  

 


