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Referat af møde  

Dato Torsdag 27. juni 2013, kl. 18.30 

Sted Jerlev Kro 

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

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af 
mødedeltagere 
 

 
Der var afbud fra Vagn – øvrige var mødt. 

2. 
Orientering fra 
formanden 
 

intet 

3. 
Orientering fra den 
øvrige bestyrelse 
 

 

3.1  
Landsbyprogram 

 Møde med 
arkitekt 

Trine orienterede om mødet med Lilly Ravn og oplyste, at 
arbejdsgruppen skulle holde det næste møde den 9.7.2013. 
 
 

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


 Møde med Lena 
Månsson 

 
 
 

Det havde været en god gåtur med Lene Nånsson og Anne 
Dorthe Teit. Vi har allerede fået deres ”referat” og en 
kortskitse. Hvis vi havde spørgsmål, skulle vi bare kontakte 
dem. 

3.2 
Referat fra mødet med 
Ødsted skole 
 
 

Det havde været et positivt møde – det blev aftalt at vores 
dagsorden skulle sendes til en repræsentant fra skolebe-
styrelsen. Vi måtte gerne bruge skolens faciliteter i et 
yderligere omfang. Der var også en drøftelse omkring vores 
”forårsrengøring” og skolen ville gerne involveres.   

3.3 
Kursus : Sociale medier 
(03. juni) 
 

 
Vi må nok konstatere, at vil vi i kontakt med den unge 
generation, skal vi også på facebook. Vejle Kommune 
forventes at afholde møde omkring emnet i september 
måned, hvor vi skal se om der kan komme flere med. 
 
  

3.4 
Velkomstmappen 

Rita har fået mapperne i Jerlev og uddeler dem. Vi skal have 
lavet et nyt fremsendelsesbrev, med blandt andet den nye 
hjemmeside. Vi skal igen prøve at kontakte Vejle 
Kommune omkring en fælles udlevering af 
velkomstmapper. 

3.5 
Hjemmesiden 
 

 
Det blev foreslået at der skulle omdeles en flyers for vores 
hjemmeside i august måned. 

3.6 
”Påmindelse” fra Vejle 
Kommune 
 

 

3.7 
Konstituering af 
bestyrelsen - 
arbejdsfordeling 
 

 
Ikke behandlet 

4. 
Kommuneplan 
 

Vores omdeling af flyers gav et fantastisk resultat, med ca. 
75 – 80 tilmeldte ( ud af ca. 400 deltagere i alt). Ved det 
efterfølgende møde, mødte 10 deltagere op. 

 
Udarbejdelse af 
høringssvar 

Knud Erik laver et referat og sender det til Villy, der skal 
lave et oplæg til høringssvar, der skal vendes på vores næste 
møde. 

5. 
Punkter til næste møde 

 
Næste møde : Mandag den 26.8.2013 kl. 19.00 i Ødsted 

6. 
Eventuelt 
 
 

Cykelsti ved Mølkær Kro – der er aftalt møde med Vejle 
Kommune den 19.8.2013. Vi får udsmykket det ene busskur 
– det ved mejeriet i uge 35. 

Bobler 
 

Fremtidige (større) projekter 
Fælles Foreningsdag 



 


