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Cvr-nr. : 

31547245 
Nem-konto : 

0878-322-41-03076 
 
 

31. august 2020 
dato 

 
Dagsorden  

Ordinært bestyrelsesmøde 
 

Dato Onsdag 02. september 2020 kl. 19.00 

Sted Inspektørboligen Ødsted 

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

Dagsorden Referat 
1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Alle tilstede 

2. 
Siden sidst/ diverse. 

 Lidt om stier ved Jerlev 
 ….. 

 

Sti nord for Jerlev er  næsten ved at være klar. 
Området ved Poul Anders er nu indhegnet.  
VK vil tage kontakt til lodsejere om muligheden for 
sti ved grusgraven.  
 
Møde omkring Tour de France planlægges til 
april/maj 2021 vedrørende cykelløbet i 2022. 
 
Projekt om sammenkobling af Vejle Kommunes 
mange stier er søsat. Så man evt ender ud med stier 
på maraton distancer.  
 
 

3. 
Mødet med Borgmesteren 
15. sept. kl. 16.00. 

 Hvor? / Traktement? 
 Almennyttige og/eller 

ældre boliger i Ødsted 

Vi prøver at booke mødelokale i hallen.  
 
Vores møde med borgmester skal blive en procesplan 
for hvordan vi får almennyttige boliger ud i vores 
områder. Hvordan bliver vores område en del af 
kommunalplanen for almennyttige boliger.  



(jvf. Elses opgørelse) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
 Vision for området 

mellem Jerlev og Ødsted 
 

 …..? 
 
 
 

Vi skal have tydeliggjort at vi har et behov og at der 
er et grundlag for både ældreboliger/almennyttige 
boliger. 
 
Uudnyttet kapacitet i bhv, skole 
Infrastruktur er god 
Buslinierne er gode og hyppige 
Politiskolen åbner 
Sublime natur områder. 
Boliger til de nyforelskede par. 
Kunne fastholde ældre i deres trygge netværk, som 
de har brugt et ¾ liv på opbygge.  
Til de fraskilte som ønsker deres børn kan blive i 
området og finde tryghed blandt deres kendte 
klasser/bhv i en svær tid.  
 
 
 
 
Hvordan med borgermestervejen? 
Stikord: håndværkerby, rekreativ/aktive område for 
de unge.  
Visionen er at de to byer smelter mere og bedre 
sammen.  
NB. Vi regner med at mødes ca. ½ time før mødet 
med borgmesteren. 
 
Spørgsmål til borgmesteren: 
Hvad er kommunens planer ? – hvordan ser i vores 
område om 10 år ? 
 

4. 
Mail om reetablering af 
kommende grusgrav vest for 
DLG. 
 

Intet nyt 

5. 
Efterbehandling af mødet med 
Bo Levesen, især vedr. 
reetablering af sidste grusgrav 
syd for landevejen. 
 

Ingen kommentar 

6. 
Arbejdsopgaver i det 
kommende år 
 

Følge tæt op på de kommunalplanerne. 
-Landsbyplan jf. pkt. 3 og tilbud ihht. årshjul for 
lokalrådet udstedt af Vejle Kommune. 
-Hvad er vores visioner og mål for det kommende år 
-Vigtig vi har en plan og ønsker klar 

7. 
Næste møde 
 

Kort møde i hallen efter møde med Borgmesteren 
(evt. smørrebrød – afklares når vi ved tidsplanen)  
Næste - mødet 7.10.2020 kl. 19.00 i Jerlev 
 

8. Ingen kommentar 



Eventuelt 
 
 


