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Dagsorden for Lokalrådets ordinære bestyrelsesmøde  
Onsdag den 6. juni 2012 kl. 19.00 - Gl. Inspektørbolig V. Ødsted Skole 

 
  
Mødedeltagere: 

Annemarie Holt 
Trine Rasmussen 
Janne Frost 
Knud Erik Laursen 
Bent Juhl Jørgensen 

 Marianne Elkrog 
 Vagn Christensen 
Mødeleder: 
 Trine Rasmussen 
Referent: 
 Bent Juhl Jørgensen 

  
Dagsorden iht. bestyrelsens forretningsorden 

Dagsorden Notater 
1. 
Registrering af 
mødedeltagere og 
afbud. 
 

 
Gæst: Tom 
Fraværende (med afbud) : Janne Frost, Annemarie Holt 

2. 
Godkendelse af referat 
fra sidste møde 
 

 
Ingen bemærkninger 
 

3. 
Orientering fra 
formanden: 
 
 

 
---- 

4. 
Orientering fra den 
øvrige bestyrelse: 
 
4.1 
Hjemmesiden 
 
 
 
4.2 
Byfornyelse Ødsted – 
status og næste skridt 
 
 
4.3 

Afslag på ansøgning om sti mellem Lille Mølkær og Birke Allé.  
Afslag på rødt bump ved Ødsted Brugs fra ekstrapuljen bevilget 
til landsbyprogrammerne. 
 
Tom vil komme med et udkast - Det rundsendes i første omgang 
pr. mail, og herefter drøfter vi dette sammen med Tom d. 20. juni - 
se punkt 6. 
Udgangspunktet bliver måske områdets hjemmeside og ikke som 
nu lokalrådets. 
 
Borgermøde 20. juni, kl. 19.00-21.00. 
Ødstedfolkene holder formøde tirsdag d. 19.juni kl. 08.00 til 09.00 
(dagsorden : forløbet af Borgermødet, hvem gør hvad ?) 
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Grusgrav i Jerlev 
 
4.4 
Projektmagerkursus 
 
4.5 
Stigruppen 
 
 
 
 
 

Er nu påbegyndt, uden større gener indtil videre. 
 
 
Vagn orienterede om mødet/kurset på Aagaard kro. 
(se det materiale Vagn har rundsendt i dag 6/6-2012) 
 
Stigruppen er nu færdig med arbejdet :  
Folderen med forslag til 8 traveture og kort beskrivelse af disse er 
udkommet. 
Stierne blev behørigt indviet med to vandreture under ledelse af 
naturvejleder Peer Høgsberg : 
8. maj med udgangspunkt i Ødsted og 30. maj med 
udgangspunkt i Jerlev. 
Begge dage var der ca. 50 deltagere - imponerende og dejligt 
med denne opbakning. 
Fra lokalrådet skal der lyde en stor tak til stigruppen for initiativet 
og det store arbejde, der er lagt i projektet. Vi håber, at nogle vil 
fortsætte arbejdet, idet der er flere ”uopdagede” stier i området. 

5. 
Behandling af forslag og 
indkomne ønsker til øvrige 
dagsordenspunkter. 

 
Ingen 
 
 
 

6.  
Punkter til næste møde 
 

Næste ordinære møde onsdag 27.juni i Jerlev (afbud fra Trine og 
Bent) 
Men vi mødes onsdag d. 20 kl. 21.00 efter borgermødet i Ødsted 
for at drøfte Toms arbejde med ny hjemmeside. 
 

 
7.  
Eventuelt 
 

 
--- 

 
Bobler 
 

 
· branding 

 
 


