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Dagsorden  

Dato Onsdag d. 11. december 2013   -  kl. 18.00 

Sted Smedevej 4, Jerlev 

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

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af 
mødedeltagere 
 

Alle fremmødt undtagen Knud Erik 
 

2. 
Trafiksikkerheden på 
Ribevej. 
 

Ud for bageren på Ribevej holder biler, og det er til fare for 
skolebørn, som skal krydse vejen – og trafiksikkerheden er 
truet i det hele taget. Vi kontakter rep. fra Ødsted skole og 
dem, der har anført problemerne og etablerer et møde i 
forbindelse med et lokalrådsmøde efter nytår. 

3. 
Orientering fra den 
bestyrelsen 
 

 

3.1  
Landsbyprogram 
Ødsted –status. 
 
 
 

3.1 
Det drøftes videre efter nytår, hvilken overskrift der skal 
sættes over Ødsted – evt. noget med, at byen er et ”pitstop” 
med både kulturelle og naturmæssige trækplastre 
 
 

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


 
 
 
 
 

3.2 
Byporte i Ødsted - status 
 

3.2 
Byportene, Ødsted: Der støbes i uge 51. Det forventes, at 
byportene er sat op inden nytår 2013. Afhængigt at den 
endelige pris kan der for et evt. restbeløb opsættes 
flagstænger i forbindelse med byportene 

3.3 
Digital postkasse 

- status 

 

3.4 
Revision af 
velkomstmappen 

- status 

3.4 
Ønsket om at få velkomstmappen digitalt kan ikke lade sig 
gøre. Den er lavet i et prof. program, som ikke kan 
konverteres til word. Målet er, at den nye udgave ligger klar 
i midten af januar. 

3.5 
Hjemmesiden 

- status 

3.5 
Der har været møde med Tom, som hjælper til med 
hjemmesiden. Der skal tages stilling til, hvordan kalenderen 
skal udarbejdes. Der er kigget på andre lokalråds løsninger, 
hvor det er enkelt at indskrive i kalenderen for mange 
brugere.  
Hele det nyrenoverede område ved Vingsted Centret skal 
opreklameres på hjemmesiden. Bent tager initiativ til dette 

3.6 
Nyt om nedrivnings-
værdige ejendomme ? 
 

3.6 
Iflg. pressen er den af lokalrådet anbefalede ejendom ikke på 
Vejle Kommunes prioriteringsliste. 

4.0 
Generalforsamling 2014 
 

4.0 
Tema: Tyveri og nabosikring. Claus Mølgård (betjent i Give) 
deltager i generalforsamlingen. Vi afholder generalforsam. 
på Jerlev kro d. 26/3. Bent kontakter Claus 

5. 
Punkter til næste møde 

 
Næste møde: onsdag  d. 29/1 i Ødsted. 

6. 
Eventuelt 
Facebook 
 
 
 

Facebook: Der afholdes kursus d. 21/1 og 28/1. Bent og 
Villy deltager. 
Der er blevet opfordret til, at facebooksiden ”Det sker – 
Ødsted” bliver benyttet af lokalrådets Ødstedfolk 

 


