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Referat 

Dato Onsdag 30. oktober kl. 19.00 

Sted Gl. Inspektørbolig, Ødsted 

 
 
Mødedeltagere :  
Trine Rasmussen  
Rita Jakobsen  
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Vagn Christensen  
Villy Jensen  
      

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af 
mødedeltagere 
 

Alle var til stede 
 

2. 
Referat fra lokalråds- 
fællesmøde 29/10 
 

 
Knud Erik orienterede fra mødet 

3. 
Orientering fra den 
bestyrelsen 
 

 

3.1  
Landsbyprogram 
Ødsted –status. 
 
 
 
 

3.1 
Vagn aftaler et opstartsmøde med repræsentant fra Vejle 
Kommune. Arbejdsgruppen for landsbyprogrammet 
inviteres til samme møde. Der er uvished om jordstykket 
med bord/bænk ved mejeriet ang. ejerforhold. Dette 
undersøges. 
Byporte: De foreløbige tegninger sendes forstandige på 

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


området, så størrelse på porte og flag konkretiseres. Det 
undersøges, hvilke forsikringshensyn, der skal tages mht 
hvem der er ansvarlig ved uheld/ulykker mm 
Vagn anmoder om forlængelse af bevilling til 
landsbyprogrammet. 

3.2 
Cykelsti - status 
 

3.2 Der er udarbejdet skrivelse om cykelsti bagom Mølkjær 
kro. Kommunen har kvitteret for modtagelsen, og sagen om 
my cykelsti går videre; den indgår i budget for 2014. 

3.3 
Stien ved Jerlev skov -
status 
 

3.3 De juridiske forhold er ikke undersøgt til bunds, men der 
arbejdes på sagen. 
 
 

3.4 
Bydammen Ødsted 
 

3.4 Kommunen har stillet i udsigt, at der sker udbedring af 
Bydammen i Ødsted i 2014 

3.5 
Digital postkasse 
 

3.5 Knud Erik kontakter Anne Marie Holt for ændring af 
CVR nummer, så den digitale postkasse kan etableres 

3.6 
Revision af 
velkomstmappen 
 

3.6 Lokalrådet beder Keld om at konvertere mappen til et 
tekstehandlingsprogram, hvor vi efterfølgende selv kan 
rette. I første omgang vil vi også bede ham om at ajourføre 
mappen 

3.7 
Principiel drøftelse af 
henvendelsen fra ”Ældre 
sagen” 

3.7 Lokalrådet hilser initiativet fra ældresagens arrangement 
”Familie på farten”, men kan ikke støtte økonomisk. 

3.8 
Hjemmesiden 
 

3.8 Vagn tager kontakt til Tom, som gerne skal hjælpe med 
at få de sidste detaljer på plads. 

3.9 
Facebook 
 
3.10  
Nedrivningspulje 
 
3.11  
P-pladsen ved 
Brunmosehallen 
 
3.12 
Forsikring 
 

3.9 Trine spørger Peter Sepstrup, hvornår der etableres et 
kursus ang. oprettelse af facebook ifm lokalrådet. 
 
3.10 Der er en prioriteringsrunde i november for nedrivning 
af nedrivningsværdige ejendomme i kommunen 
 
3.11 Der har været kontakt til kommunen ang. udvidelse af 
P-pladsen. Der er positivitet overfor ønsket, og bestyrelsen 
for hallen arbejder videre med sagen. 
 
3.12 Det er ikke nødvendigt for lokalrådet at tegne en 
forsikring 

5. 
Punkter til næste møde 

 
Næste møde : onsdag  d. 4/12 

6. 
Eventuelt 
 

Villy orienterede fra erhvervsudviklingsmøde 

 


