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21. oktober 2019 
dato 

 
Dagsorden  

Ordinært bestyrelsesmøde 
 

Dato Onsdag 23. oktober 2019 

Sted Inspektørboligen Ødsted 

 
Mødedeltagere:  
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Villy Jensen  
Helle Serritslev  
Lene Kristensen   
Søren Petersen  
    

Dagsorden Referat 
1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

 
Alle tilstede 

2. 
Siden sidst/ diverse. 

 Dialogvært  
vedr. kunstig intelligens 

 Grunde Ødsted 
 Foto 
 … 

 

 
 
HS kontakter vedr dialogvært med et pænt nej tak. 
 
Bent Juhl: Der er sendt og kommune modtaget skriv 
fra lokalråd vedrørende grunde i Ødsted. VK er i 
gang med at undersøge mulige grunde. 
 
I forbindelse med mere synlighed, er der udarbejdet 
en artikel omkring lokalrådets arbejde med Bent Juhl 
og Villy Jensen. Artikel kommer i Egtved Posten. I 
januar i VAF som  et særtillæg/indlæg med resten af 
kommunens lokalråd. 

3. 
Møde med Borgmesteren , 
Roberthus 6/11 kl. 18.30 
Hvem deltager ? 
 

 
Bent Juhl og Villy Jensen sørger for opslag 
henholdsvis på Jerlev og Ødsted FB grupper, samt 
relevante arb grupper.   

4. Diskussion af indhold og tilrettelæggelse med 



Borgermødet 
 

udgangspunkt i Lises referat (vedhæftet) 
 
Kommunikationsplan: 
 
Oktober (Ultimo): Heads up om forestående 
Borgermøde oploades på de to byers FB i slut oktober 
(Søren /Villy). 
 
(EVT: November (primo): opslag ved Jerlev 
Kulturhus ved ”Andens standup show”??) 
 
November (ultimo): Forskellige statements/teasers 
som skal vække nysgerrighed på de to byers FB 
(Søren/Villy). 
 
December: 4 adventslåger som reminders om 
forestående Borgermøde  
 
Januar (primo): opslag ved de forskellige 
detailbutikker/hal/daginstitutioner/byporte (evt 
skolens digitale aula-platform)  
 
Januar (medio): husstandsomdelt flyers samt artikel i 
Egtved Posten med udgivelse tirsdag d. 21/1 2020. 
Samt i VAF 
 
 

5. 
Hjemmesiden - Revision  
 

 
Når Borgermødet er veloverstået 25. januar 2020, 
tager vi en drøftelse af hvilke fremtidige 
kommunikations platforme vi vil gøre brug af i 
Lokalråds-regi. 

6. 
Økonomi 
 

Økonomi gennemgået. 
Dk hostmaster er fornyet. 
Der blev drøftet muligheden for at koble Mobilepay 
Box til kasseres mobilpay. 

7. 
Eventuelt 
 

Manglende medlem af bestyrelsen og suppleant. 
Tages op efter først kommende lokalrådsmøde efter 
Borgermødet i januar. 

 
Næste møde 20. november kl 18.00 i Jerlev Kulturhus 
 
Sidste møde i lokalregi 2019: fredag d. 6. december Smedevej 4 kl 17.30 
 
Derudover vil der komme møder i henhold til planlægning af Borgermøde ad-hoc.  


