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25. feb. 2019 
dato 

 
Dagsorden  

Ordinært bestyrelsesmøde 
 

Dato Tirsdag 26. februar kl. 19.00 

Sted Klublokalet Jerlev 

 
Mødedeltagere:  
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Glenn Pannerup  
Villy Jensen  
Helle Serritslev  
Ejler Sørensen Afbud 
    

Dagsorden Referat 
1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Noteret ovenfor. 

2. 
Siden sidst 
 

Der tages kontakt til Kommunen angående 
trafiksikkerhedsmæssig tiltag i svinget ved 
Købmanden i Jerlev. 

3. 
Rugstedstien 
 

Der iværksættes informationskampagne med artikel i 
Egtvedposten, opslag på Facebook, skiltning m.v. 

4. 
Bygennemgang 
 

Lokalrådet kontakter kommunen med henblik for at 
for dato m.v. for gennemgang, således planlægning 
heraf kan iværksættes.  

5. 
Landsbyplan 
 

Tilbyder strategisk udviklingsplan.  
 
Vi afventer kommunen.  

6. 
Orientering fra arb.gruppen 
”Beliggenhed…” 
(se efter dagsordenen) 
 
 
 

Gennemgået 



7. 
Cykelkampagnen 
 Ved Britta, Vejle kommune 
 

Næste møde den 6/3. 

8. 
Klyngesamarbejdet 
(se efter dagsordenen) 
 

Gennemgået 

9. 
Revision af vedtægter 
 

Godkendt af kommunen  

10. 
Årsberetning 
 

Gennemgået 
 
Sendes ind til kommunen sammen med regnskabet. 

11. 
Generalforsamling 

19/3 2019 i Jerlev. 
 
Dirigent er fundet. 
 

12. 
Økonomi 
 

Gennemgået 

13. 
Eventuelt 
 

Intet 

 
  



Stikordsreferat – huskeseddel 

fra mødet i gruppen 
Beliggenhed-Beliggenhed-Beliggenhed 

den 19.02.2019 
Deltager: Vagn, Bent, Svend Erik og Trine 
 
Vort mål er, at få lavet en helheds udviklingsplan for Ødsted – Jerlev området. 

 Byudviklingen skal binde de to byer sammen 

 Vi mangler tæt lav bebyggelse, rækkehuse, som leje, andels og eje boliger, til f.eks. 

ældre og enlige forældre 

 Vi har i området institutionskapacitet, der kan bære en tilgang 

 Vi har centralt beliggende områder, med nærhed til skole, børnehave indkøb og bus, 

som vil kunne udlægges til ovennævnte boligtyper. 

1. Området bag Mølkjær Kro- 7 grunde 

2. Maries gård i Jerlev 

3. Grusgraven på syd siden af landevejen 

4. Bent Hansens (tomt), Ribevej i Ødsted 

5. Bøgs parcel, Ribevej Ødsted 

6. Maskinstations grunden, Ribevej, Ødsted – 7 grunde 

7. Hanne Mogensens område bag Brugsen og Overbygård 

8. Området syd for Smalle Jerlevvej 

Vi drøftede muligheden for en drøftelse af vores ønske med lokale politikker 
 Tyge Bjerring 

 Kim Hessel 

 Kenneth Fredslund 

 Morten Skovlund 

 Søren Peschardt 

Aftaler: 
 Bent kontakter Lars Kastberg, med forespørgsel om kommunens hjælp til, at nå målet 

 Bent spørger Henrik Frost Hansen, om han vil være en del af gruppen  

 Trine spørger Niels? om han vil være en del af gruppen 

 Svend Erik kontakter Torben, om han vil fremstille et par skitser til udvikling af et par 

af ovennævnte områder 

 Vagn spørger Karen om hun vil hjælpe os med den tekniske synliggørelse af projekter 

 Trine spørger Arne Løvluns om vi kan låne lokalet i inspektørboligen 

 
Næste møde tirsdag den 5.marts kl. 9,30 
 

 

 
  



Lokalråd i Vejle Sydvest 
Møde den 21.11. 2018 mellem Ødsted-Jerlev Lokalråd, Øster-Starup Lokalråd  og Egtved 
udviklingsråd. 
 
Aktiviteter: 
Ødsted - Jerlev Tommelisedammen er ved at være klar med en lille scene. Ønske om belysning på 
cykelstien mellem Ø og J. Tilfredshed med de plantede egetræer langs stien. Lokale har sat spots op 
hvor der mangler en cykelsti på Ammitsbølvej. 
Arbejder  på sti til Rugsted og Tudvad. Prøver at finde investorer til tæt/lav boliger i byerne. 
Til den store ide har man lavet et forslag om skulpturer og eventyr på cykelstien mellem byerne. 
Øster-Starup mangler byggegrunde og bosætning.  
Bruger pt meget tid på kommunikation og information, har en professionel sparringspartner.  . 
Hvordan får man sine aktiviteter meldt ud? Vil have skærme i Brugsen, skole, børnehave. 
Trekanten med analoge plakater ved Ågård forsamlingshus bliver brugt, informationerne findes 
også på hjemmesiden. Udgiver foreningsnyt for Øster Starup-VesterNebel (med inspiration fra 
Ansager).  6-800 følgere på facebook som gerne viser en lille film. 
Har forsøgt med et trivselsprojekt, som kuldsejlede. 
 
Egtved arbejder med at få et samarbejde i gang vedrørende bebyggelsen på Præstegårdsgrunden.  
Er ved at varme op til en ny visionsplan (ligesom de øvrige centerbyer). Arbejdet skal foregå i 
efteråret 2019 og vi vil gerne inddrage naboerne i arbejdet. 
Der arbejdes også på at fastholde kommunens/politikernes  interesse for at gennemføre projektet 
med Oplevelsescenteret ved Egtvedpigens Grav. 
Alle har fået hjælp til anskaffelser til grønne hold. Øster Starup tjener lidt på at vedligeholde grønne 
områder for bl.a. menighedsråd. 
 
Der var stemning for at samarbejde om nogle temaer, nemlig:  
Kommunikation: Bl.a. om fælles adgang til kommunikation som vi kan dele bl.a. mht 
kalenderdeling. Facebooks begivenhedskalender er god og nem at bruge. Hvordan får vi de ældre 
med? Egetoft?Cykelruter: Kan vi lave et fælles kort over gode cykelruter for f.eks. familier i vores 
byer og område? Mountain-bikeruter? 
 
Fremtiden: Vi skal sammen kæmpe for at blive attraktive, men vi skal også være fælles om at tale 
vores område op. På frivilligområdet er der meget at samarbejde om. 
 
Næste møde arrangerer Ødsted- Jerlev 
 
HW 
 
 


