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1. 
Registrering af 
mødedeltagere 
 

Lokalrådet havde besøg af repræsentant for 
Tommeliseforeningen Arne Løvlund. 
”Bassinmanden” (den ansvarlige håndværker for bassinet i 
Ødsted) har ikke meldt tilbage til foreningen. Sagen med det 
utætte bassin ligger hos håndværkeren. Ole Kruse fra 
forvaltningen kender til sagen, men der sker ikke noget. 
Kommunen står for projektet og har finansieret det.  
Fra kommunens side har de presset håndværkeren, men 
ikke nok. Lokalrådet må gerne henvende sig til Ole Kruse 
for at presse på. Det sker, når Tommeliseforeningen har 
Udarbejdet og afleveret en tidslinje over forløbet. Den 
afleveres til lokalrådet i løbet af 14 dage 
 
 
 

1. Alle var til stede 
 

2. 
Orientering fra 
formanden 

 
-------------- 
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3. 
Orientering fra den 
øvrige bestyrelse 
 

 
 
 

3.1  
Landsbyprogram 
Ødsted –status. 
 
 
 
 

3.1 Der er udformet foreløbig skitse til byporte af lokale 
Ødsted borgere. Tanken er, at de eksisterende byskilte skal 
sættes på de nye byporte. Hjemmeside adressen for 
lokalrådet sættes evt. på byportene. Møde med to 
repræsentanter fra kommunen er aftalt i Ødsted. 
Byrumsplanen er blevet præsenteret for Kevin Paick, og KP 
samt arbejdsgruppen omkring byrumsplanen skal mødes på 
pladsen, hvor byrummet skal indrettes med relevante 
repræsentanter fra kommunen. Men først skal skitserne 
færdiggøres. 

3.2 
Cykelsti - status 
 

3.2 På besked fra kommunen ser det ud til, at cykelstien skal 
laves etapevis. 
Argumenter for cykelstien:  
- trafiksikkerhed – også mod Egtved 
- Nogle børn fra Vork cykler ad bagvejen gennem Vork 
bakker for at komme skole – stor omvej 
- Det er et åbenbart trafikusikkert område – lokalrådet 
ønsker at komme alvorlige ulykker i forkøbet. 
 

3.3 
Stien ved Jerlev skov -
status 
 

3.3 Bo Levisen er blevet rykket for svar ang. stien ved Jerlev 
skov. Der er endnu ikke et klart svar i sagen. 

3.4 
”Kom før tyven” 
(Trine) 
 

3.4 Repæsentanter fra lokalrådet har deltaget i 
arrangementet. Det drejede sig om nabohjælp ift præventivt 
arbejde overfor tyveri. Lokalrådet overvejer at invitere en 
taler om emnet til generalforsamlingen i 2014. 

3.5 
Landsbymødet i Jerlev 
29/8. 
 

3.5 Planer for forsamlingshuset og klubhuset blev 
præsenteret. 

3.6 
Revision af 
velkomstmappen 
 
3.7 
Hjemmesiden 
 

3.6 Mappen revideres snarest 
 
 
 
3.7 Der er forsøgt taget kontakt til hjemmeside kyndig. 
Vedkommende har ikke været at træffe. Punktet tages op på 
næste møde. 
Der er forslag om at lave en kort præsentationsvideo om de 
to byer, som kan lægges på hjemmesiden. 
 
 

  
4. 
Høringssvar vedr. 
planerne for besparelse 

Planerne fra kommunens side er udsat 
 
 



i busplanen 

5. 
Punkter til næste møde 

 
Næste møde : onsdag  30.10.2013 i Ødsted.  
Facebook 
Hjemmesiden 

6. 
Eventuelt 
 
 

Knud Erik fortalte om tilbud på forsikring omkring 
”netbank – indbrud” – pris kr. 200 pr. år. Det blev aftalt at en 
sådan skulle tegnes. 

 


