
 

 

Generalforsamling  

Ødsted-Jerlev lokalråd 

Tirsdag d. 22. marts 2022 kl 19.00 

Sognehuset, Ødsted 

 

 

1. Valg af dirigent: Vagn Christensen 

 

2. Valg af 2 stemmetællere: blev ikke aktuelt. 

 

3. Lokalrådets beretning:  

Søren fremlagde beretning om nogle af de aktiviteter som der er arbejdet med i 

Lokalrådet siden 2019. Bosætningsvideo, Opdateret hjemmeside, Forårsrengøring. 

Tilflytter til de to områder. Talerør til og med Vejle Kommune om både stort og småt. 

Bosætningsvideo og foreløbig hjemmeside blev efterfølgende vist på storskærm. 

 

Tour de France er det næste store arbejde som sammen med tovholdere fra begge 

byer.  

 

Fremadrettet i 2022 hvad skal der ske?: Vi er opmærksom på, at vi får integreret alle 

de nye som flytter til Jerlev og Ødsted. Derudover vil vi fortsat kæmpe for lys på 

cykelstien mellem Jerlev og Ødsted. Vi vil også være opsøgende for alternativer 

varmeforsyninger til de to byer, hvor gas for mange er den primære varmeforsyning. 

Der skal lyde et kæmpe tak til alle beboer, erhvervsdrivende og Vejle Kommune for 

altid den gode dialog og støtte, når der skal søsættes projekter. 

  

4. Behandling af indkomne forslag: 

Fra bestyrelsen: revision af vedtægterne (maj 2019) 

Revision af vedtægterne 2020: De ændrede vedtægter er godkendt af Vejle Kommune.  

Jvf “§ 7 Kasseren”: De reviderede regnskaber vil fremover kunne ses ved Lokalrådets 

generalforsamling. Alle ændrede vedtægter godkendt. 

Ikke flere forslag. 

 

5. Forelæggelse af årsregnskab: 

Reviderede regnskab for Lokalrådet:  

Der er brugt penge på at få tekstet bosætningsvideo, således at den kunne sættes på 

Vejle Kommunes hjemmeside, som p.t. er den eneste lokale bosætningsvideo.  

Regnskabet er gennemgået og underskrevet af to revisorer. 

Det årlige grundbeløb på 10.000 kr kan gives til lokale netværk der samarbejde med 

Vejle Kommune.  

 

6. Valg til Lokalråd:  

På valg er: 

 

Helle Serritslev (kan genvælges) 

Bent Juhl (kan genvælges) 

 



Knud Erik Laursen (kan genvælges)  

Alle genvalgt. Ved at have 3 på valg, sikre vi at ikke alle udskiftes på en gang. 

 

Valg af suppleant: 

Rikke Meyer Jørgensen, Kirkestien 69 og Lisbeth Gårdhøj, Kirkestien 89 meldte sig og 

blev valgt.  

 

7. Valg af to revisorer, samt 1 revisorsuppleant: 

På valg som revisorer er: 

Ingolf Christensen (kan ikke genvælges) 

Nell Serup (kan ikke genvælges) 

 

På valg som revisorsuppleant er: 

Erik Quist (kan genvælges): genvalgt 

 

To forslag: Stig Raahauge og Brian Therkelsen. Ingen modkandidater - således to nye 

revisorer.  

Valg af revisor suppleant: ingen modkandidater således genvalg af Erik Quist 

 

8. Eventuelt:  

Tak til de to afgående revisorer Ingolf Christensen og Nell Serup for det gode sam-

arbejde gennem årerne.  

 

Thyge informerede om, at der har været tiltag til at få udbygget idrætsfaciliteterne. Den 

30/3 kl 20.00- 21.30 er det muligt at besøge Hældagers idrætsfaciliteter for at få inspi-

ration. Der er opstart med arbejdsgruppen, som rigtig gerne vil have nogle flere med i 

arbejdsgruppen, som ikke er trænere i foreningslivet i og omkring Ammitsbøl idræts-

forening. 

 

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Efter afslutning af den ordinære generalforsamling, blev en række emner diskuteret. 

 

 

 

Lokalrådets nye hjemmeside: 

Søren viste og orienterede om Lokalrådets nye hjemmeside. Søren understregede at det er 

vigtigt at hjemmesiden arbejder med at linke til de forskellige foreninger/erhvervsdrivendes 

egne hjemmesider, således vi ikke skal opdatere for alle foreninger. På hjemmesiden kan man 

finde kontaktinformationer, hvis man ønsker at få linket til sin hjemmeside.  

 

Tour de France: 

Indlæg fra repræsentanter fra de to arbejdsgrupper i henholdsvis Ødsted og Jerlev.  

 

I Ødsted er der 9 i arbejdsgruppen. Ødsted gruppen skal stå for pyntning, musik, 

udskænkning, mad olign - kort sagt alt det sjove ved den store Tour de France Folkefest. 

Ødsted er en del af projekt “Fanområde”, som er forskellige steder i Vejle på cykelruten.  

 

Vejle Kommune tager sig bl.a. af toiletvogne, storskærm og affald. Willy gennemgik kort 

programmet. Der er planlagt informationsmøde d. 21. april for borgere i Ødsted i Brunmose 

Hallen.  

 

I Jerlev er man enige om, at den sportslige del skal være et springbræt til en festlig “Gul fest i 

Jerlev -dag”.  

Der bliver revet bygninger ned op til cykelløbet i området ved Vangsgaard, Dog vil der være 

enkelte bygninger, hvor man bibeholder taget i tilfælde af regn. DLG bygningen bliver 

udsmykket af Graffiti kunstner med et vartegn. Markerne i og omkring grusgrav laves om til 

parkering. Der bliver street food og boder fra Vangsgård og frem til DLG Bygningen. Der vil 

blive sat tribune op med siddepladser. Der bliver sået gule blomster langs cykelstien mellem 

Jerlev og Ødsted.  

 

For begge områder er der brug for frivillige. Der er brug for alle, som har lyst til at bruge x-

antal timer på dagen.   

 

 

Varmeforsyning:  

Den billigste måde for varme er fjernvarme og dernæst vand til luft varmepumpe, som 

alternativ til gasforsyning.  

Der er vist interesse for at undersøge muligheden for alternativ varmeforsyning.  

Der vil komme et udspil fra Vejle Kommune om, hvor det kan være lønsomt at skifte til 

fjernvarme - rapporten forventes færdiggjort til sommer.  

 

Hvis det viser sig, at der ikke er nok positive tilkendegivelser omkring fjernvarme, så kan 

varmepumpe være det næstbedste alternativ. Uanset forsyningskilde, så vil det kræve noget 

i fht nedgravning af enten rør eller elnet kabler.  

 



Der arbejdes på at lave et informations borgermøde i enten Jerlev og Ødsted i forhold til 

varmeforsyning, inden for nærmeste fremtid. Vi skal afsøge muligheder for hvilke forsynings 

udbydere, der kunne være interesseret i at understøtte procesesen med udskiftning af 

varmeforsyning for de to byer. 

  

Det er vigtigt, at vi for området får indsamlet underskrifter for positive tilkendegivelser, som 

kan være med til sætte fart på projektet. Men inden man skriver under, er man selvfølgelig 

interesseret i hvor omkostningspunktet kommer til at lægge. 

 

Vi afventer det forestående informationsmøde som Thyge har taget initiativ til.  

 


