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v / Annemarie Holt 

Jerlevvej 14 
7100 Vejle 

Tlf.: 75 86 47 00 

 
Cvr-nr. : 

31547245 
Nem-konto : 

0878-322-41-03076 

 
www.odsted-jerlev.dk 

 

 
 

Referat ordinær Generalforsamling 

Dato 25. februar 2013 

Sted Ødsted skole 

 
 
1. 
Valg af dirigent 

 
Arne Serup blev valgt. 
Arne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet via annonce i Egtved-Posten. 

  
2. 
Valg af 2 stemmetællere 

 
Knud Erik Laursen og Bent Juhl 

  
3. 
Lokalrådets beretning i 
form af formandens 
beretning 

I Lokalrådet beretning har jeg valgt at komme ind på 
følgende punkter 

 Indvielse af stierne i Ødsted og Jerlev 

 Forårsrengøring 

 Landsbyprogrammet i Ødsted 

 Ny hjemmeside 

 Fremtiden – aktiviteter i 2013 
 
Et underudvalg under Ødsted Jerlev lokalråd, har lavet 
en brochure, som beskrive 8 vandreruter. Et par 
”bynære” ruter omkring Ødsted og Jerlev, mens de 
øvrige byder på skov og naturoplevelser ved Jerlev og 
Ødsted skov og de omliggende områder   Længden af 
ruterne varierer, hvor den korte er knap 4 km., mens den 
længste er på knap 9 km.    
Den officielle indvielse af ruterne havde vi tirsdag den 8. 
maj kl. 18.30 med start fra Ødsted Kirke, hvor 
Naturvejleder Peer Høgsberg var turleder. Der var mødt 
en stor flok op til indvielsen – trods dårligt vejr - og 
udvalget bestående af Ingrid Lund, Villy Jensen, Winnie 
og Holger Pedersen, Anne Birgitte Levisen og Knud Erik 
Laursen, klippede snoren før afgang. 
Vi havde trods det dårlige vejr en god tur, hvor Peer 

http://www.odsted-jerlev.dk/
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Høgsberg fortale mange sjove og interessante historier 
og fortalte om naturen. 
 
Vi havde en tilsvarende indvielse i Jerlev onsdag d. 30 
maj kl. 8030 - forbindelse med byfesten. Også bliv gået 
en tur med udgangspunkt fra Jerlev Kirke. Her var vi 
også heldige at have Peer Høgsberg med som turleder. 
 
Brochurerne som beskriver ruterne ligger hos byernes 
handlende, ligesom vi vil lægge brochuren og en 
beskrivelse på Ødsted Jerlev Lokalråds hjemmeside  
www.oedsted-jerlev-lokalraad.dk.   
De ligger i øvrigt også hos turistforeningen i Vejle. 
Vi håber mange får glæde af turbeskrivelserne, ligesom 
vi gerne hører – hvis nogen skulle få lyst at finde nye 
ruter. 
 
Traditionen tro arrangerede vi forårsrengøring en lørdag 
i april - både i Ødsted og Jerlev. Det er et 
tilbagevendende arrangement, som kommer i stand i 
samarbejde med Grønt Forum.  
Vi vil gerne takke for opbakningen til arrangementet. 
 
Landsbyprogrammet for Ødsted : 
Processen: 

 Landsbymøde – november 2011 

 Udkast til landsbyprogrammet – juni 2012 

 Høring lokalt – 6. juli 2012 

 Høring internt i kommunen – august 2012 

 Godkendt på byrådsmøde – september 2012 

 Prioriteringsmøde i Hallen – november 2012 

 Kontrakt underskrives – december 2012 
 
Status på Landsbyprogrammet. 
Udarbejdelsen af et Landsbyprogram, et 
udviklingsprogram for Ødsted, tog sin begyndelse i 
november 2011. Her var små 100 lokale borgere var 
samlet på kroen til en landsbymøde, for her at samle 
idéer og tanker omkring Ødsteds fremtidige udvikling.  
Overskrifterne blev: Ribevej – skønnere og mere sikker, 
samt stier der binder byen sammen. 
På baggrund af denne aftens input lavede Vejle 
Kommunes arkitekter og embedsmænd et udkast til et 
landsbyprogram. Udarbejdelsen af landsbyprogrammet 
blev en forholdsmæssig lang proces, hvor kommunen 
først i juni 2012 var klar til at fremlægge et udkast, som 
så efterfølgende skulle i høring. Udkastet bestod blandt 
andet i et forslag, hvor Ribevej udsmykkes med træer og 
anden beplantning, ligesom byporte bestod af oplyste 



Lokalrådet for Ødsted og Jerlev Sogne, stiftet d. 11. september 2008                                                            Side 3 af 6 

træer. 
Selve høringen kørte i to spor, hvor man kunne sende 
sine tanker direkte ind til udvalget/Teknik og Miljø, 
eller man kunne deltage i et høringsmøde – som 
Lokalrådet stablede på benene - her på skolen den 20. 
juni 2012. Vi havde et god møde med ca. 30 
repræsentanter og vi fandt kun ganske få ændringer til 
selv udkastet. 
Efterfølgende blev udkastet sendt til intern høring i Vejle 
kommune i august 2012.  
På byrådsmødet den 19. september 2012 blev 
landsbyprogrammet fremlagt sammen med 
høringsresultaterne. Ifølge referatet fra byrådsmødet 
havde den interne høring i kommunen kun resulteret i 
to bemærkninger fra den interne høring i kommunen.  
Efter godkendelse i Byrådet, var vi således klar til at 
indgå en kontrakt med Vejle Kommune om realiseringen 
af Landsbyprogrammet. En indgåelse af kontrakten 
udløser 100.000 kr. til igangsæytelse, som jo ikke dækker 
alle ønsker i programmet. Vi skulle med andre ord 
prioritere mellem ønskerne, hvorfor vi inviterede til 
prioriteringsmøde i Hallen i november. Ca. 25 
Ødstedborgere deltog. Vi havde et godt møde, hvor 
konklusionen blev at vi ville prioritere udsmykning af 
Ribevej (vejtræer), samt byporte ved de tre indgange til 
Ødsted. 
  
Vi indgik en kontrakt med Vejle Kommune december 
2012, som så udløste kr. 100.000 og projektet skal således 
igangsættes senest november 2013. 
Så langt så godt.  
 
Det næste skridt i realiseringen af landsbyprogrammet 
er således en konkretisere de planer som vi har 
prioriteret. Her er Vejle Kommune behjælpelig med 
deres ekspertise og vi planlægger en gåtur med 3 
embedsmænd fra den relevante forvaltning. Vi ville tale 
med dem om de mere tekniske dele, hvor tæt må vi 
plante vejtræer, hvordan kan vi rent sikkerhedsmæssigt 
etablere byporte – mange gode tekniske og lovmæssige 
spørgsmål, som vi jo ikke har indsigt i.  
Det var en meget nedslående gåtur – køretur, det 
regnede – idet vi her fik at vide at planerne om 
forskønnelse af Ribevej, primært med beplantning af 
træer, samt planerne for de 3 byporte også med en form 
for beplantning – slet ikke kan lade sig gøre – under 
nogen omstændigheder. Handler om det der ligger i 
undergrunden, kloak og ledninger ikke kan forenes med 
beplantning.  
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Vi står således med et landsbyprogram, som Vejle 
Kommunes arkitekter har udarbejdet, det har været til 
intern høring i kommunen og godkendt på et 
byrådsmøde – men det kan ikke realiseres. 
Samtidig har Udvalget for Lokalsamfund og 
Nærdemokrati besluttet at styrke gennemførelsen af 
landsbyprogrammer i 2013, hvorfor man reservere en 
ramme på 1 mill. til nye projekter. Man kan således søge 
midlerne med ansøgningsfrist den 19. februar 2013. Vi 
vil meget gerne have del i disse midler men har ikke 
noget projekt. 
Derfor sadler vi om i løbet af disse 19 dage, hvor vi 
gentænker projektet om Ribevejs forskønnelse. Det sker 
blandt andet med udgangspunkt i de idéer vi har samlet 
op fra Høringsmødet her på skolen i juni 2012, samt fra 
prioriteringsmødet i november 2012. Her blev nævnt et 
forslag omkring skabelse af byrum langs Ribevej, hvilket 
vi nu har bygget videre på. Vi har fået hjælp af Peter 
Dahl, som har tegnet et fantastisk forslag til et byrum i 
nærheden af Brugsen og Mejeriet. Vi har på baggrund af 
dette således søgt 1 mill. til projektet. Spændende om vi 
får nogen. 
Næste skridt bliver at inddrage jer i projektet – det er 
ikke færdigtænkt – og skal tilpasses ifølge ønsker og 
idéer. Der vil i nær fremtid, blive etableret en eller flere 
projektgrupper, som skal involveres i projektet. Vi vil 
også gerne etablere en gruppe der kan gentænke 
byportprojektet. 
Der er status på landsbyprogrammet her og nu. 
Nedtur – men vi har ikke besluttet hvordan vi vil 
reagere overfor kommunen – vi venter på et udspil, idet 
vores indvendinger bliver behandlet på næste 
udvalgsmøde i Lokalsamfund og nærdemokrati. 
 
Herefter blev den nye hjemmeside : 
 

www.odsted-jerlev.dk 
 
præsenteret. 
 
Til sidst lidt om opgaverne i 2013 : 
 

 Forårsrengøring – lørdag den 20. april 

 Landsbyprogrammet for Ødsted 

 ”Landsbyprogram” for Jerlev 

 Fokus på trafiksikkerhed 

 Motorvej – Bredsten/Vandelløsningen 
 
Ikke flere landsbyprogrammer, først færdiggørelse af de 

http://www.odsted-jerlev.dk/


Lokalrådet for Ødsted og Jerlev Sogne, stiftet d. 11. september 2008                                                            Side 5 af 6 

eksisterende. Vejle kommune har udtalt at de områder 
hvor der er initiativ og aktivitet, vil man bakke op om 
nye tiltag. Jerlev Bypark – ikke glemt. Formanden for 
Lokalsamfund og nærdemokrati Niels Klemmensen. 
Trafiksikkerhed: 
Det ser ud til, at vi har fået cykelstien ned forbi 
Mølkærkro op på en andenplads på Vejle Kommunes 
prioriteringsliste, hvilket vi vil følge nøje. 
Herudover har vi andre fokusområder rundt omkring i 
byerne, som vi har haft en dialog med Stig Svendsen om 
og Vejle kommune.  
Motorvejen – Vi vil holde fokus og følger med i 
debatten. Vi vil deltage i debatten og påvirke, hvor vi 
kan. 
Bedsten løsningen betyder bl.a. en vejgennemføring ved 
Vork Bakker. 
 
Så vil jeg gerne runde beretningen af med at takke for 
den store interesse, der er blevet udvist for Lokalrådets 
arbejde i 2012. Der har været en del møder og 
arrangementer, som alle har været velbesøgt og givet os 
god input. 
Jeg vil gerne takke for samarbejdet med Vejle Kommune 
og de lokale politikere – jeg synes det har været godt. Og 
jeg vil dog gerne give jer et velmenende råd med på 
vejen. Husk nu, at I samarbejder med en flok amatører, 
der bruger fritiden på frivilligt arbejde. Det er vigtigt at I 
justerer jeres forventninger til os i overensstemmelse 
muligheder og formåen. 
Endelig vil jeg takke bestyrelsen, som har lagt et stor 
arbejde i årets opgaver – jeg tror I kan fornemme – at vi 
ikke har ligget på den lade side Det har været en 
fornøjelse af samarbejde med jer. 
Hermed Lokalrådets beretning – jeg takker for ordet. 
 

  
4. 
Indkomne forslag 

 
Der var ikke indkommet forslag 

  
5. 
Forelæggelse af årsregnskab 

 
Knud Erik Laursen fremlagde regnskabet, der blev 
godkendt uden bemærkninger. 

  
6. 
Valg til Lokalrådet 

 
Annemarie Holt, Randi Andersen og Marianne Elkrog 
ønskede ikke genvalg. 
 
Nyvalgt blev :   

 Rita Jakobsen (Jerlev) 
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 Linda Amstrup Ebbesen (Ødsted) 
 
Der mangler herefter 1 medlem. Generalforsamlingen 
gav bestyrelse mandat til at fortsætte og supplere sig så 
hurtigt som muligt. 
 

  
7. 
Valg af 2 revisorer og en 
revisorsuppleant 

 
Følgende blev (gen)valgt : 
 
Revisor : 

 Nell Serup 

 Else Dahl 
Revisorsuppleant : 

 Ingolf Christensen 
 

  
8. Eventuelt Der blev fremsendt ønske fra forsamlingen om en 

mailingliste med nyheder mm. Interesserede kunne 
tilmelde sig via den nye hjemmeside. 
Trine takkede Annemarie for hendes ualmindelig store 
indsats som formand i 4 år og overrakte en 
blomster/vin-hilsen. 
Annemarie rundede generalforsamlingen af med at 
takke for samarbejdet, som hun har været meget glad 
for. 

 


