
Referat fra bestyrelse møde 26. marts 2009 

Referat fra Lokalrådets ordinære bestyrelsesmøde  
Torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00  

i Jerlev Forsamlingshus, lille sal. 
 

Mødedeltagere: 
Annemarie Holt 
Jens Nyberg 
Bent Juhl Jørgensen 
Knud Erik Laursen 
Jørgen Balle Kristensen 

Forhindret: 
Trine Rasmussen 
Carsten Lund 
Jan Refsgaard Holm 

Mødeleder: 
 Annemarie Holt 

Dagsorden iht. bestyrelsens forretningsorden 
 

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

 
Afbud fra Trine Rasmussen, Carsten Lund og Jan Refsgaard Holm 

2. 
Godkendelse og opfølg-
ning af referat fra sidste 
møde. 
Bestyrelsesmøde den 03.02.2009 

 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
Bestyrelsens forretningsorden og mødeplan blev godkendt 

3. 
Orientering fra forman-
den: 
 

 
Der var ingen kommentarer til dette punkt. 

4. 
Orientering fra den øvri-
ge bestyrelse: 
 
Ø Hjemmesiden? 

 
 
 

Ø Kick off møde for 
landsbyudvikling, 
Bredehus den 23. 
marts 
 
 
 

 
 
 
 
Vi mangler fortsat et navn til Lokalrådet. Afventer borgermødet 
den 16. april. Kommer der ikke nyt, må vi selv finde på et navn 
eller beholde det eksisterende. Vi starter op med en 123-
hjemmeside 
 
Knud Erik Laursen, Hans Erik Petersen og Thorkild Knudsen deltog 
i mødet.  
Der var kortvarig deltagelse af borgmester og viceborgmester i 
Vejle Kommune, men ingen pressedækning = manglende inte-
resse og respekt for projektet. 
Økonomisk ligger der ca. 700.000,- kr. til det fortsatte projekt. En 
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Ø Fyraftensmøde med 
lokalpolitiker Søren 
Peschard. 
Evaluering. 
 
 
 
 
 
 

Ø Evaluering af mødet 
med erhvervsdriven-
de 

 
 
Ø Oprettelse af Lokalrå-

dets Netbank 
Konto 
 
 
 

Ø Interview i Radio Ådalen 

 
 

stor del af beløbet går formentlig til ingeniørfirmaet, der skal regi-
strere og analysere ønskerne fra de 9 landsbyer. 
Registrering og fotos foretages i Ødsted den 2. april.  
Ødsted kan måske komme med i projektet i foråret 2011. 
Der var ret kraftig debat om processen, der reelt er startet op på 
er alt for lavt økonomisk grundlag. 
Der var enighed i bestyrelsen om at forelægge Landdistriktsud-
valget vores skeptiske holdning til den valgte procedure og den 
manglende økonomi på mødet den 14. maj. Det ligner et skinpro-
jekt for at tilfredsstille landdistrikterne. 
 
Der var enighed om, at det havde været et positivt møde, og at 
Søren var en lokalpolitiker, vi kunne bygge videre på i fremtiden. 
Fremtidige skrivelser og ansøgninger til Vejle Kommune skal væ-
re cc: Søren Peschart. 
Bent Juhl kontakter Sonny Bertholdt angående en yderligere kon-
taktperson i f.eks. teknisk forvaltning og kultur området. 
Bestyrelsen var enig om, at vi skal have større mediedækning.  
Det kan evt. være en fast rubrik i Egtved Posten eller VAF. 
Annemarie kontakter Egtved Posten. 
 
Godt møde men desværre med for få deltagere. 
Trods det kom der mange kreative ting frem på mødet, som Lo-
kalrådet kan bruge i beskrivelsen af intentioner og målsætning. 
 
Sparekassen Sydjylland, konto 0878 – 3224103076. 
Knud Erik har udarbejdet et regnskab for 2008. Regnskabet følger 
kalenderåret. 
Knud Erik kontakter Peter Sebstrup og undersøger, om der fore-
ligger en speciel matrix for opstilling af regnskabet. 
 
Interviewet blev bragt i Radio Ådalen den 26. marts 2009 kl. 19.00. 
Primært gik interviewet på at promovere Lokalrådet og lægge op 
til borgermødet den 16. april. 
En ganske sjov og noget anderledes oplevelse for Annemarie og 
undertegnede. 
Knud Erik opretter abonnement kr. 550,- pr. år, så vi kan udsende 
oplysninger om rådets virke hver uge hele året. 
 
 
 

5. 
Behandling af forslag og 
indkomne ønsker til øvri-
ge dagsordenpunkter  

 
Ø Konference i Smidstrup 

Hallen den 28. marts 

 
 
 
 
 
Individuel tilmelding, senest torsdag den 26. marts 2009 på 
www.vejle.dk/land 

http://www.vejle.dk/land


Referat fra bestyrelse møde 26. marts 2009 

 
 
Ø Borgermødet den 16. 

april: 
· Foredragsholder 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

· Egtved Posten 
 
 

· VAF,  
 
 
 

· Radio Ådalen 
 

· Søren Peschard 
 
 

· 7. Klasse Ødsted 
 
 
 
 

· Peter Sebstrup, udviklings-
agenter 
 

· Aftenens tema og brain-
storm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
· Plakater, foldere og opslag 

 
 
 
Dagsorden i bestyrelsen 
 

· Evt. ekstra planlægnings-
møde  

 
· Praktiske forhold 

 

 
 
 
 

Jens har tilmeldt sig konferencen. 
 
Annemarie har kontakt til John Christensen fra Smidstrup, der 
kommer og fortæller lidt om lokalrådets opstart i Smidstrup. 
John ønsker forslag til oplæg: 

1. Hvordan kom I i gang? 
2. Hvordan prioriterer I opgaverne / projekterne? 
3. Hvad vil I ikke beskæftige jer med? 
4. Kontakten til Vejle Kommune? 

Indlæg ca. 20 min.  
Knud Erik sørger for vingave. 
 
Annonce senest 31.03.09. Bringes 06.04.09. 
Jens sender mail til Egtved Posten 
 
Mail til Henrik Sandvad med beskrivelse af aftenens indhold. 
Grundlag for en lille artikel i VAF 
Jens sender mail til VAF 
 
Omtaler mødet på deres hjemmeside. 
 
Kommer desværre ikke til mødet 
 
 
Klassen laver en cafe udstilling i lille sal af deres version af: 
”Hvad kan man gøre for at den by man bor i bliver et bedre sted 
at være”. 
Bent Juhl kontakter Ødsted Skole igen, vi mangler endeligt til-
sagn. 
 
Orientering vedr. udviklingsagenter ca. 15 – 20 min. 
 
 
Vi skal redegøre for Lokalrådets visioner og mål. 
Vi skal fremlægge Lokalrådets udspil og oplæg til det fremtidige 
arbejde. 
Hovedtema er: Lokalrådet arbejder for mål, der har den største 
fælles interesse og grundlæggende udvikling af lokalsamfundet 
Ødsted / Jerlev 
Lokalrådet fastholder den enkelte borgers og forenings suveræni-
tet. 
Borde opstilles i grupper, så brainstorm kan foregå i mindre 
grupper. 
Summemøde ved bordene i forbindelse med kaffe buffet og ud-
stilling i lille sal.  
 
Jens laver oplæg til annonce, som sendes til Annemarie til videre 
bearbejdning og opsætning. A4 format. 
Lidt usikkerhed om hvordan vi omdeler budskabet i de to byer. 
Spejdere, frivillige og andre? 



Referat fra bestyrelse møde 26. marts 2009 

 
 
 
 
 
Ø Forårsrengøring lørdag 

den 18. april 
 
 Opsamlingssted i Ød-

sted 

 
 Ca. antal deltagere 

 
 Kontaktperson i Ødsted 

 
 Opslag 

 
 Annoncering i Radio 

Ådalen? 

Ø Møde med udviklings-
agenter den 28. april 

 
 

Ø Møde med Landdi-
strikts udvalget den 
14. maj 
 Hvor holder vi mødet 

 Evt. forplejning 

 
 Hvad skal vi vise frem? 

 
Ø Vingsted Messen i no-

vember 
 

 
 
Opslag i opslagskasser, i brugsen, hos bageren, på kroen, i for-
samlingshuset mv. 
Invitation sendes til alle foreninger via mail. Vi skal gøre opmærk-
som på den ændrede mødedato. 
 
Er bearbejdet i ovenstående punkter. 
 
 

Afholdes hos Jens på Hesteskoen 6, Jerlev den 6. april 2009 
 
Hvem gør hvad: 

Velkomst Annemarie 
Præsentation af visioner og 
mål 

Bestyrelsen 

Opslag og foldere Annemarie / Bent 
Styring af debat Trine Rasmussen 
Borde i grupper Bestyrelse ved hvert bord 
AV – udstyr Jens 
Øl og vand Knud Erik 
Afrunding Annemarie 

Dette punkt tages op og justeres på planlægningsmødet den 6. 
april 
 
 
Vi er tilmeldt! Men skylder Grønt Forum nogle praktiske oplysnin-
ger. 
Jens kontakter Trine for nedenstående spørgsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flest mulige steder 
 
Vi annoncerer via vores nye abonnement. 
Mødested i Jerlev er lørdag den 18. april kl. 09.00 i klubhuset 
Mødested Ødsted? 
Mødet er flyttet på grund af ændringer i vores ellers planlagte 
møderække. Mødedatoen blev accepteret. 
Jens kontakter Peter Sebstrup for endelig accept. 
 
Jens kontakter Peter Sebstrup og forespørger, hvad de forventer 
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af os. 
Hvor mange kommer og hvor længe. 
 
Er der forplejning undersøger Jens, om vi evt. kan holde mødet 
på Jerlev Kro inkl. forplejning. 
 
Brunmosehallen i Ødsted, Bydammen i Ødsted, Kulturcentret i 
Jerlev, Grusgravningsområdet i Jerlev. 
 
Messen er ændret til 21 – 22. november. 
Lokalrådet kan dele en stand med Lions Club for ca. 1.500,- kr. 
Dette blev accepteret. 
Vi skal have udarbejdet materiale til reklame og uddeling på 
standen. 
 

6. 
Punkter til næste møde. 
 
 
 
 

 
Udarbejdelse af Lokalrådets procedure for behandling og priori-
tering af indkomne projekter. 
Udarbejdelse af program for mødet med Landdistriktsudvalget 
den 14. maj. 
 

7. 
Eventuelt 
 

 
Vi mangler fortsat foldere og flyers om Lokalrådet 
Skal v i have professionel hjælp? 
Lokalrådet ønsker at pointere overfor Udviklingssekretariatet, at 
rådet ikke har modtaget forslag til kommuneplan 2009.  
Dette er i modstrid til vores samarbejdsaftale, der indeholder 
gensidig orientering. 
Annemarie kontakter sekretariatet. 
 

 
 
 

Referent 
Jens Nyberg 

 
 
 

Bestyrelsens godkendelse: 
 

Annemarie Holt Trine Rasmussen Knud Erik Laursen 
Jens Nyberg Bent Juhl Jørgensen Jørgen Balle Kristensen 
Carsten Lund 

  
 


