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Referat af
Ordinært bestyrelsesmøde

Dato Tirsdag d. 07. februar 2017, kl. 19.00

Sted Hos Knud Erik

Mødedeltagere :
Trine Rasmussen
Bent Juhl
Knud Erik Laursen
Bo Eriksen
Villy Jensen
Kjeld Segalt
Anitta Juul Afbud

Dagsorden Referat
1.
Registrering af mødedeltagere

Bo var med under 2 punkter

2.
Svømmehal
v/ Bo

Bo orienterede om forløbet – der var en
efterfølgende drøftelse i Lokalrådet om der var
noget der kunne gøres anderledes / bedre i
andre situationer

3.
Beliggenhed …
/status

Vi har talt med et emne til styring af processen. Det
vil være vigtigt at vi bliver synlige i forhold til Vejle –
politiskole / Billund - Lego

4.
Landsbyapp.
Hvordan kommer vi videre?

Der var for få tilmeldte til informationsmødet, men vi
starter projektet op, og så indkalder til et
informations- /opstartsmøde senere på foråret.

5.
Mobil udstilling
/ mail fra Peter Sep. 2.feb.

Vi venter med evt. at booke til vi har set brikken til
årsmødet 30/3.



6.
Evaluering af ”Nytårskuren”

Finger op – fin stemning – positive reaktioner.

7.
Møder med arb.grupper skal
aftales
/Trine

Der forsøges at afvikle loppemarked den 21.5.2017 i
hallen. Evt. møde i arbejdsgruppen den 28.1.2017 i
hallen – Trine indkalder.

8.
Gennemgang af byerne
/ Trine

Der er aftalt at der laves en intern gennemgang af
byerne i februar måned. Der arbejdes på at få et møde
med Vejle Kommune i marts måned.

9.
Projekt ved Hallen
/Trine

E – sport den 21.2.2017. De mangler såning af græs,
opsætning af mål og net. Der mangler lamper på stien
– vi har fået en henvendelse om eventuel lys. Villy
undersøger muligheder for søge fonde.

10.
Forårsrengøring

Lørdag den 1.4.2017 – afbud fra Knud Erik. Trine og
Kjeld skal til guldbryllup kl. 12.00. Kjeld laver opslag
– vi lægger det også på facebook ( Bent og Trine).

11.
Generalforsamling

 Hvornår og hvor ?
 Emne til

”underholdning”?
 Valg ?
 Andet?

I Ødsted i år – Tirsdag den 28. marts 2017.
Der arbejdes på at få suppleret bestyrelsen op

12.
Økonomi

Den økonomiske status blev gennemgået af Knud
Erik

13.
Næste møde

Torsdag den 16.3.2017 i Jerlev.



14.

1. Årsrapport
2. Samarbejdsaftalen
3. Natur-og stipuljen 2017

(mail fra Trine i går)
4. Har vi snakket deltagelse i

årsmødet 30/3 ?
(tilmeldingsfrist 1/3)

Eventuelt:

Knud Erik laver et udkast og rundsender den.
Samarbejdsaftalen blev underskrevet – Knud Erik
scanner den ind og sender sen til Vejle Kommune.

Natur- og Stipullje – Bent arbejder videre med stien i
Jerlev og Kjeld ser på stisystem over bækken mod
Rugsted.

Årsmøde –Stinne, Villy og Knud Erik deltager. Bent
undersøger og vender tilbage til Trine.


