
Referat fra bestyrelse møde 15. april 2010 

Referat fra Lokalrådets ordinære bestyrelsesmøde  
Torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00  

Mødet blev afholdt i Brunmosehallen i Ødsted. 
 
Mødedeltagere: 

Annemarie Holt 
Knud Erik Laursen 
Tine Rasmussen 
Anne Birgitte Levisen 
Hans Erik Pedersen 
Jens Nyberg 

Forhindret: 
Bent Juhl Jørgensen 

Mødeleder: 
 Annemarie Holt 
  
Dagsorden iht. bestyrelsens forretningsorden 
 

Dagsorden Referat 
1. 
Registrering af mødedel-
tagere og afbud. 
 

 
 
Afbud fra Bent Juhl Jørgensen 

2. 
Godkendelse og opfølg-
ning af referat fra sidste 
møde. 
Bestyrelsesmøde den 15.april 2010 

 

 
Referater blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Der blev fulgt op Lokalrådets deltagelse i Vejle Kommunes ”For-
årsrengøring”. 
Der blev konstateret god tilslutning i Ødsted og mindre tilslut-
ning i Jerlev. Fin sponsorering af brød, øl og vand fra brugs og 
bager i Ødsted. 
Vi skal have udpeget en ansvarlig person for pressedækning til 
næste år. Desuden skal der foretages en optælling af indsamlede 
dåser og flasker. 
Det skal forsøges at få eleverne i Ødsted Skole engageret. 
Lokalrådet indkøber ca. 20 opsamlingstænger til fordeling. Tæn-
gerne skal kunne lånes til andre arrangementer, herunder opryd-
ning efter byfester. 

3. 
Orientering fra forman-
den: 
 
3.1 
Opfølgning på grus- 
gravning vest for Jerlev. 
 
 
 

 
 
 
 
Projektet har været til fornyet høring blandt de nærmest belig-
gende matrikler i Jerlev frem til den 25. maj 2010. Der forventes 
indsigelser fra grundejerforeningen på Søndervænget samt evt. 
fra enkeltpersoner på Jerlevvej. 
Det blev besluttet, at Jens udarbejder en disposition ud fra Jerlev 
Sogns Beboerforening og Lokalrådet for Ødsted – Jerlevs fælles 
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3.2 
Opfølgning på henvendel-
se til Peter Sebstrup vedr.  
byfornyelse i Jerlev. 
 
3.3 
Orientering vedr. projekt 
Jerlev Bypark 
 

indsigelser fra det første borgermøde, som kan bringes i ”Ugeavi-
sen”. Der skal henvises til den detaljerede indsigelse på Lokalrå-
dets hjemmeside www.oedsted-jerlev.dk 
I øvrigt afventer Lokalrådet næste skridt i projektet. 
 
 
Peter Sepstrup er tilbage på jobbet efter barselsorlov. 
Annemarie prøver at få kontakt med Peter omkring dette punkt. 
 
 
 
Initiativgruppen vedr. Jerlev Bypark er nu så langt, at der forelig-
ger en Power Point præsentation af projekter med alle væsentlige 
oplysninger, økonomi og detaljer. 
Den egentlige projektbeskrivelse er under udarbejdelse. 
Der er inviteret til et møde i Jerlev Idræts- og Kulturhus mandag 
den 31. maj, hvor lokale foreninger og brugere af såvel klubhuset 
som ”Forsamlingshuset” kan se præsentationen og kommenterer 
planen. 
Der skal udarbejdes en liste over de politikere og embedsmænd, 
der kan have interesse i at deltage i den endelige præsentation af 
projektet over for Vejle Kommune. 
 

4. 
Orientering fra den øvrige 
bestyrelse: 
 
4.1 
Orientering ved Trine Vedr. 
forhold omkring byg-
ningstomter mv. i Ødsted 
 
 

 
 
 
 
 
Trine har haft kontakt til Karsten Tromborg og Ulla Skærbæk i Vej-
le kommune vedr. denne sag. 
Brandtomten ved rundkørslen er under behandling. 
Vejle Kommune arbejder med en registrering af ”ikke bevarings-
værdige bygninger” i Kommunen. 
Jens kontakter Charlotte Riis Engelbrecht vedr. evt. oplysnings-
skema. 
 

5. 
Behandling af forslag og indkomne 
ønsker til øvrige dagsordenspunk-
ter. 
 
5.1 
Opfølgning på projektet vedr. stisy-
stemer i Ødsted og Jerlev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anne Birgitte Levisen er i besiddelse af materiale fra Peter Seb-
strup. 
Der søges et samarbejde med Vejle Kommune, Henriette Lang 
Sørensen vedr. udarbejdelse af kortmateriale. 
Gode eksempler på kort over stisystemer er Randbøldal og Smids-
trup. 

http://www.oedsted-jerlev.dk/
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5.2 
Byfester i Ødsted og Jerlev. Skal vi 
være synlige ved disse fester. 
 
5.3 
Idekatalog: hvad kunne I evt. tænke 
jer at deltage i ved byfesterne 
 
5.4 
Ændring af tidspunkt for afholdelse 
af Lokalrådets generalforsamling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 
Orientering vedr. økonomi. 
v/ Knud Erik Laursen 
 
 
 
5.6 
Gennemgang og evt. prioritering af 
Lokalrådets emneliste over kom-
mende opgaver. 
 
Vedhæftet som fil 

Der søges kontakt til Friluftsrådet vedr. evt. hjælp til trykning af 
kort og foldere. 
Det tilstræbes, at der udarbejdes et samlet kort over stisystemer i 
Ødsted og Jerlev med ruter indtegnet med forskellig farve. 
Det er nødvendigt, at Lokalrådet får hjælp til opgaven fra lokal-
kendte personer i de to sogne, gerne etablering af arbejdsgrup-
per på 2 -4 personer. 
Opstartsmøde foreslås til den 8. juni 2010 i den gamle inspektør-
bolig i Ødsted. 
Jens kontakter: Aksel Degn, Erik Johnsen og Bent Juhl i Jerlev. 
 
Lokalrådet etablerer ikke en direkte stand på festpladserne, men 
opsætter plakater over aktuelle projekter i cafeen mv. samt udde-
ler velkomstfolderen. 
 
 
Som under punkt 5.2 
Lokalrådet må prøve at gøre sig synlige på festpladserne. 
 
 
 
Det blev besluttet, at generalforsamlingen 2010 afholdes iht. ved-
tægterne, dvs. senest 15.11.2010, men at kommende generalfor-
samlinger flyttes således, at de fremover afholdes inden udgan-
gen af februar måned. 
Der skal udarbejdes vedtægtsændringer til godkendelse af æn-
dringen på førstkommende generalforsamling. 
Som trækplaster til generalforsamlingen foreslås en udefra kom-
mende oplægsholder f.eks. forstanderen fra plejehjemmet ”Lot-
te”. 
Andre måske lidt mere lokale oplægsholdere kan komme på tale 
Pris undersøges. 
 
 
 
 
Som led i Lokalrådets promovering er kontrakten med Radio Åda-
len forlænget med et år. Pris kr. 550,00 
Desuden er der sket en forlængelse af Lokalrådets hjemmeside 
for yderligere et år. Pris kr. 655,00. 
I øvrigt er Lokalrådets økonomi sund og stabil. 
 
Følgende opgaver blev prioriteret som indsatspunkter for det 
kommende år: 

 Udarbejdelse af stisystemer i lokalområdet 

 Udarbejdelse af en ”Velkomst bog” 

 Udvikling af projekt ”Jerlev Bypark” 

Jens har talt med kontaktpersonen – Helle Frederiksen - i Vejle 
Kommune vedr. ansøgning om cykelstier i Ødsted og Jerlev. 
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Ref.: Jens Nyberg 
Bestyrelsens godkendelse: 
 

 

Vores fremsendte ønsker er prioriteret, men har ikke været i byrå-
det endnu. Vi er ikke med i 1. runde, og det ser ikke lovende ud. 
 

6.  
Punkter til næste møde 
 
 

 
Ud over indkomne forslag medtages igangværende projekter og 
prioriterede opgaver på kommende dagsordener til orientering 
og opdatering. 
 

7. 
Eventuelt 
 
 
 

 
Der foreligger en henvendelse til Lokalrådets sekretær fra Landdi-
striktskoordinator Lars Kastberg. 
Der anmodes om en redegørelse for, hvordan Lokalrådet har 
brugt det kommunale til tilskud. 
Formuleringen er uklar, idet det kan udlægges som en revision fra 
Vejle Kommune side med tilhørende krav om forelæggelse af Lo-
kalrådets driftsregnskab - eller måske blot en forlængelse af til-
skudsordningen. Lokalrådet har indsendt en aktivitetsstatus pr. 
21. 03.2010 som redegør for nuværende og kommende aktivite-
ter. 
Jens kontakter Peter Sebstrup for afklaring af henvendelsen. 
 
 
 
 
 
 

Annemarie Holt Trine Rasmussen Knud Erik Laursen 
Jens Nyberg Bent Juhl Jørgensen Hans Erik Pedersen 
Anne Birgitte Levisen 

  


