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0878-322-41-03076

15. marts 2016
dato

Dagsorden
Ordinært bestyrelsesmøde

Dato Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 19.00 (NB!)

Sted Smedevej 4, Jerlev

Mødedeltagere :
Trine Rasmussen
Søren Gorritzen (afbud)
Bent Juhl
Knud Erik Laursen
Vagn Christensen
Villy Jensen
Kjeld Segalt (afbud)
Benita Suhr Poulsen (afbud)

Dagsorden Referat
1.
Registrering af mødedeltagere

2.  Nye sager

2.1
Henvendelse fra AffaldGenbrug

Affald Genbrug ønsker at deltage i et møde lokalt. –
3 muligheder blev drøftet.

 10/5-2016 hægtes evt. på mødet med
spildevand

 1. weekend i juni 2016 et alternativt
mødetidspunkt

 Forslaget kan også være et møde i august
måned 2016.

2.2
Nyt fra bestyrelsen

 Kjeld og Willy har dels gået dels besigtiget
stierne mod Rugsted. – god beskrivelse fra
Kjeld. Et spændende projekt. Vi vil forsøge at
nedsætte en arbejdsgruppe til at arbejde videre
med projektet - - Stipuljen kan søges, da det



ikke er ”bynære” områder
 Stierne Lille Mølkjær – Brunmose og Birke alle

– rensningsanlægget skal der søges puljepenge
til . Der indhentes pris på arbejde og vi leverer
intet eget arbejde. Stien Birke alle –
Rensningsanlægget har vi tidligere fået afslag
på.

2.3
Mødet - 22/3- med VK om
vedligeholdelsen

Bemærk - Mødet afholdes  tirsdag, den 29. marts
2016.  kl. 09.30 - Mødestedet er Jerlev Kulturhus.
Trine sender indbydelse til Vejle Kommune og der
serveres kaffe og rundstykker

3. Løbende sager

3.1
Generalforsamling 31/3
- den sidste planlægning

 Afholdes i Jerlev Kulturhus – lokale er
reserveret.

 Forslag til dirigent – Henning Madsen og Jens
Nyberg

 Praktiske gøremål – Bent sørger for -lærred,
projektor, øl & vand, chips, kaffe & kage .

3.2
Møde om spildevand, d.10/5

Afholdes den 10. maj 2016 i Ødsted

3.3
Historien om dit lokalsamfund Vi afventer Sørens tilbagemelding

3.4
Hjemmesiden

Er ved at være på plads – bl. a. med tæller på
forsiden.

3.5
Borgermøde 28.april

 Bemærk - Borgermødet afholdes lørdag, den
30. april 2016 i Brunmosehallen – Vagn sørger
for reservation.

 M.h.t. til PR for mødet laver Søren oplæg til
omtale og input til facebook.

 Trine kontakter oplægsholder til mødet.
3.6
Kogræsselaug

Opstartsarrangement hos Søren Enggård – fredag
den 29. april 2016 kl. 13.00-16.00 - der er tale om
markedsføring med henblik på at starte reelt op i
2017.

4.
Økonomi

Knud Erik gennemgik økonomien.

5.
Næste møde
Punkter og dato

Mandag, den 18. april 2016 i Ødsted.

6.
Eventuelt




