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Cvr-nr. : 

31547245 
Nem-konto : 

0878-322-41-03076 
 
 

14.04.2018 
dato 

 
Dagsorden  

Ordinært bestyrelsesmøde 
 

Dato Torsdag 19. april 2018, kl. 19.00  

Sted Inspektørboligen, Ødsted 

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

Dagsorden Referat 
1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Alle deltagere er mødt 

2. 
Siden sidst 
a) Hastighedsdæmpning på 
Mejslingvej, Jerlev. (bilag) 

 

Vi har modtaget henvendelse fra Miljø og Teknik, der 
spørger til Lokalrådets holdning til ansøgt 
trafikdæmpningsprojekt fra udkørslen fra Smalle 
Jerlevvej til et 25 meter bredt stykke på Mejslingvej.  
 
Lokalrådet er positiv stemt overfor trafikregulering 
på Mejslingvej, men har spørgsmål til 
ansøgergruppen til projektet. Derfor vedtages det, at 
identificere ansøgerne til projektet til et møde. 

3. 
Nyt medlem i stedet for Trine? 
 

På nuværende tidspunkt er der ingen alternativer, 
hvorfor vi arbejder videre med den nuværende 
bestyrelse. Såfremt bestyrelsen ser mulighed for at 
tilknytte endnu et bestyrelsesmedlem, vil vi i lighed 
med sidste år konstituere bestyrelsen i løbet af året i 
lighed med sidste år. 

4. 
Talsmand i forhold til 
kommunen 
 

Glenn overtager kommunikationen udadtil med 
kommunen i stedet for Trine.  
 
Uden endelig vedtagelse drøftes muligheder for at 



strømligne kommunikationen og i særdeleshed mails 
fra kommunen. Helle og Glenn vil kigge på 
mulighederne fra et ”fælles-drev” system, der kan 
lette den manuelle mailstrøm fra kontaktpersonen til 
bestyrelsen. 

5. 
Arbejdsopgaver det kommende 
år. 
 

Jerlev: 
- Stiprojekter 
- ”Multihytte” ved kulturhuset 

 
Ødsted: 

- Scene bydam (støttet af strakspuljemidler) 
- Udsmykning rundkørslen 
- Stiprojekter 

 
Fælles: 

- Bosætning 
- Infrastruktur (fokus på bløde trafikkanter) 

6. 
Årsmøde 31/5 
Forberedelse (bilag) 

Følgende bestyrelsesmedlemmer kan muligvis 
deltage: 
Knud Erik Laursen 
Villy Jensen 
Ejler Sørensen 
Bent Juhl 

7. 
Økonomi 
 

Blev gennemgået og godkendt. 
 
Knud Erik fortsætter som kasserer 

8. 
Dato for næste møde. 
 

Mandag den 28. maj 2018.  

10. 
Eventuelt 
 

24/4-18 – Bygennemgang 
Villy undersøger nærmere. 
 
Det lovede udlægning af grus i bækken ved Brugsen i 
Ødsted bliver på nuværende ikke til noget. 
 

 


