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Referat 
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato Torsdag 01. oktober 2015 kl. 19.00 

Sted Foreningslokalet ved Jerlev Klubhus  

 
 
Mødedeltagere :  
Trine Rasmussen  
Søren Goritzen  Afbud 
Bent Juhl  
Knud Erik Laursen  
Vagn Christensen  
Villy Jensen Afbud 
Kjeld Segalt  
      

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Bent bød velkommen i de nye mødelokaler i Jerlev  

 
2.  Nye sager                                                    
   

2.1 
Siden sidst 
 

Knud Erik havde været med Vejle Kommune i 
Roskilde omkring etablering af naturpark. Kjeld 
havde været til møde hos Onkel og Tante omkring 
udvikling i nærområdet / de små lokalsamfund. 

2.2 
Vingstedmessen 
 

Vi er tilmeldt. Kan vi lave noget spændende – evt. 
noget der lokker / konkurrence – evt. sammen med 
Egtved eller øvrige. Trine, Villy, Kjeld og Knud Erik 
deltager. Messen er den 7 – 8.11,2015 

2.3 
Fællesmøde for alle lokalråd , 
Gadbjerg 3/11 
 

Trine og Bent deltager – hvis Villy og Søren gerne vil 
være med, skal de give besked til Bent Inden den 
18.10.2015. 

2.4 
Borgermøde  

Vi havde en drøftelse omkring behovet og emner til 
et borgermøde. Hvilke emner kan bære et 

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


 
 

borgermøde – hvordan får vi de 2 små samfund til at 
”smelte” mere sammen. Vi skal lægge hovederne i 
blød til næste gang.  

 
3. Løbende sager   
 

3.1  
Landsbyprogrammet Ødsted 

 Tommelise-projektet 

 Byfornyelsen i øvrigt 
 

Der er fremsendt mails til de erhvervsdrivende – og 
der vil blive fulgt op med en telefonisk henvendelse. 
Der har været afholdt cykelløb. Projektet kører ved 
bydammen – Vi har ikke hørt yderligere omkring de 
trafikdæmpende foranstaltninger. 

3.2 
Branddamsprojektet Jerlev 
 

Det lysner med projektet – håber det bliver 
gemmenført i efteråret. Der laves en sti, borde, bænke 
samt en flagstang. Området vil herefter blive passet 
af det grønne hold i Jerlev. 

3.3 
Hjemmesiden 
 

Der vil blive arbejdet videre med en løsning – der 
dog nok udskydes et par måneder p.g.a. sygdom. 

4.  
Økonomi                                
            

Kontooversigt blev rundsendt 

5. 
Næste møde 
Punkter og dato  
 

Næste møde vil blive hos Knud Erik. Søren vender 
tilbage med dato – 2. halvdel af november ( ikke den 
19.11.2015) 

6. 
Eventuelt 
 

Cykelsti – skiltning er ikke færdig. Der skulle være 
lys på en del af cykelstien nu. Knud Erik giver en 
tilbagemelding til Vejle Kommune om at eventuelt 
møde kan være i november måned ( erhvervs-
grunde).  Landdistrikternes fællesråd ligger i Egtved 
– Roberts Hus. Var det et emne til vores 
generalforsamling????  Hjemmeside 

www.landdistrikterne.dk Drøftes næste gang. 

 


