
Lokalrådet for  Ødsted –Jerlev sogne

Årsberetning for 2015

Målsætningen for vort daglige arbejde her i bestyrelse er til stadighed at gøreområderne Ødsted og Jerlev til steder, hvor det er rart at bo og leve – og detgælder ikke alene for os som bor her i dag, men også for nye tilflyttere.  Det kræ-ver et godt miljø for os alle og skal tilgodese vores rige foreningsliv samt demange fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at vi lokalt kan bibeholde vores skole,brugs, købmand, bager, kroer og de selvstændige erhvervsdrivende. Skal detlykkedes, er det nødvendigt, at vi løbende forbedrer og udvikler vore to lokal-samfund.  Det er et krævende arbejde – intet kommer af  sig selv. – og i det lysmå vi kun betragte kommunen som en god støttefunktion.
Med hensyn til året 2015, må vi nok konstaterer, at det har været præget af etrimelig højt aktivitetsniveau - nogen vil måske udtrykke det med ordene - ” derhar været godt gang i sagerne”Det har selvfølgelig givet en del møder i bestyrelsen, men vi er kommet godt imål, og at vi har kunnet gennemføre de mange aktiviteter skyldes helt ubetingetden opbakning og indsats som rigtig mange frivillige har ydet i årets løb.  Det erbare helt utroligt og fra bestyrelsens side skal der derfor lyde en stor og velmenttak for indsatsen i 2015.Vi er heller ikke i tvivl om, at dersom tingene fortsat skal udvikle sig i positivretning, så vil succesen helt og holdent afhænge af de lokale ildsjæles engage-ment og medansvar for de projekter, der bliver sat i søen. – det er så vigtigt etpunkt, at det gentages flere gange her i beretningnen.En god og vigtig medspiller i vores gøren og laden er Vejle Kommune, som harydet en god opbakning  og dialog til vores mange aktiviteter.  Og naturligvis og-så en stor tak for de økonomiske midler vores områder er blevet begunstigetmed.



Og hvad har vi så haft på bedding i 2015 ??

 Ønsket om en landsbypedel endte med etablering af grønne teams i bådeJerlev og Ødsted. Formålet med de grønne teams er at give vore lokaleområder et kvalitetsløft, så de fremstår mere indbydende. D.v.s.  bearbejd-ning af de områder som Kommunen ikke har med i deres vedligeholdel-sesplaner for Jerlev og Ødsted.  Det øjeblik vi ophører  med den lokale ind-sats, så ophører  hele aktiviteten – d.v.s Vejle Kommune tager ikke over ogfortsætter de grønne holds arbejde. Kommunen har bakket igangsætnin-gen op ved at betale redskaber og udstyr til begge byer. Vi har fået en godopstart – og stor tak til de grønne ildsjæle for en flot indsats.
 I samarbejde med Grønt Forum har der i flere år været afholdt en dagmed forårsrengøring i såvel Ødsted som Jerlev. Aktiviteten gentages også iår.
 Vi kan også glæde os over en vellykket om - og tilbygning af Jerlev Kultur– og Idrætshus som blev afsluttet i 2015 – også her blev der lagt mangefrivillige arbejdstimer.  Og det gamle klubhus m.v. er fjernet – hvad derskal ske med området er der p.t. ikke lagt nogen planer for.
 I Jerlev er der startet op på en omfattende renovering af den gamle brand-dam – et arbejde, der næsten er afsluttet og som forventes færdiggjort heri 2016. Bevilgede midler fra Vejle Kommune og frivilligt arbejde har mu-liggjort renovering og forskønnelse af dammen. Styrende i dette projekter Jerlev Beboerforening.
 Lokalrådet har også været aktiv deltager på Vingsted Messen med en selv-stændig stand.  Vi har evalueret resultatet af deltagelsen i bestyrelsen ogbesluttet at Lokalrådet også forventer at deltage igen i 2017.
 Ingen er vist i tvivl om, at der i Ødsted er arbejdet med byforskønnelse idet centrale område omkring Tommelise-dammen og foran Brugsen.  Sid-ste etape ved det gamle mejeri opstartes her den 15. april 2016.  Projektethar krævet mange ressourcer, - så mange, at det i perioder  var tæt på atskævvride arbejdet i den samlede bestyrelse. Vi må konstatere, at kom-munikation kan være en vanskelig størrelse at håndtere. Med hensyn tilfinansieringen af det samlede projekt, som beløber sig til 1,2 mill kr., harVejle Kommune bidraget med 55 pct, - resten er tilvejebragt via egne mid-



ler, hvor utroligt mange hjælpere har budt ind og hjulpet med at gennem-føre de mange aktiviteter, som har været nødvendige for at skaffe den til-strækkelige kapital.  Uden den fantastiske indsats fra disse ildsjæle, såhavde det samlede projekt aldrig set dagens lys. En anden helt afgørendebetydning for projektets gennemførelse er arkitekt og håndværkere.  Bud-getterne har holdt, og vi føler, at de alle virkelig har taget et håndværks-mæssigt ansvar.  For ikke at glemme eller overse nogen, så vil jeg helst ik-ke nævne navne i beretningen, men jeg kan ikke lade være med at sige, atSamuel og Knud har ydet en helt speciel indsats.  Uden dem ved jeg ikke,hvor vi havde stået i dag.
 Som optakt til aktiviteterne omkring  byforskønnelsen i Ødsted, inviteredeLokalrådet  de lokale erhvervsdrivende i Ødsted-Jerlev til et møde i Brun-mosehallen   Mødet blev afholdt den 21. april 2015 og her drøftede vi pri-mært, hvorledes erhvervslivet vurderer fremtiden med hensyn til deresmuligheder for at drive erhverv her i Jerlev og Ødsted området. Efter mø-det kan vi konkludere, at der mangler erhvervsjord både til nybyggeri ogtil udvidelse af bestående virksomheder.  Man ser også gerne Jerlev og Ød-sted bygget sammen.  Hertil skal også lægges mangel på kommunale par-celhus grunde. Vi ser desværre disse mangler som en klar hemsko for lø-bende at udvikle Ødsted-Jerlev området  både på kort og længere sigt, der-som vi skal undgå at opleve befolkningstilvæksten som en negativ spiral.Det er vigtige punkter, og vi må gøre alt for at få sat skub i processen, dadenne jo i sig selv er meget langvarig.  Ved revision af Kommuneplanen i2015 har vi gentaget de nævnte ønsker, ligesom vi har drøftet emnet på etmøde med forvaltningen i Vejle - men vi står langt fra at vinde gehør forvore synspunkter.  Det er et meget sejt træk, men jeg mener, at det er ennødvendighed, at vi fastholder vore mål – ikke for mig, men de kommendegenerationer.
 I 2015 fik vi i Ødsted etableret en ny sti mellem Lille Mølkær og Birke Alle.Stien blev finansieret af Vejle Kommune - og tak for det.
 I rigtig mange år har det været et stort ønske, at få de cyklende trafikanterbort fra Ribevej – nærmere præciseret ”det farlige sving ved Mølkær Kroog den smalle passage ved broen”.  Vi fik ikke vores ønskede 1. prioritetindfriet, men vi fik en rigtig god løsning syd/vest om kroen.  Et flot anlæg,som vi må rose og takke kommunen for.  Stien blev indviet fredag, den 14.



august 2015.  I det flotte vejr var der stor opbakning  med mange skoleele-ver og lokale borgere. Nu mangler vi blot at få den sidste skiltning påplads og få etableret de sidste 800 meter cykelsti fra Rugsted Vestvej tilden nye sti ved Rugstedvej.
 Et vedvarende og  stort ønske har i mange år været en forbedring af par-keringsforholdene ved Børnehaven og Brunmosehallen. 2015 blev året,hvor dette ønske også blev indfriet, - dels med asfaltering dels med udvi-delse af P-forholdene.  Også her skal lyde en tak til Kommunen.
 Trafiksikkerheden står altid højt på Lokalrådets aktivitetsliste.  I Jerlev erproblemet for længst løst med den farvede forhøjning af vejen i svingetved Kroen og Købmanden.  I 2015 fik vi Kommunen til at kopiere denneløsning på Ribevej gennem Ødsted ved etablering af en forhøjning vedBrugsen og en forhøjning ved Sønderlund.  Hertil kommer 60 km – skiltemod Egtved, som går fra Byskiltet til ca. 100 m. efter Vorkvej.  Det er voresvurdering, at de nye tiltag har givet den ønskede fartdæmpning.
 I 2015 tog vi initiativ til et møde med personer fra teknisk forvaltning omvedligeholdelse og eventuelle udbedringer af de kommunale arealer i Jer-lev og Ødsted området.  Udbyttet af mødet var super, og vi har derfor gen-taget det her i 2016, og det blev afholdt så sent som i tirsdags den 29. ds.Under gennemgangen af de mange ønsker og emner, gjorde forvaltningenopmærksom på, at vi skulle huske og benytte os af den elektroniske ser-vice, som Kommunen har etableret med ”Giv et præg” - det giver langt denhurtigste løsning på de mindre opgaver. Vi blev således opfordret til lokaltat gøre en indsats for at udbrede ”Giv et præg”.
 Målt på den enkelte, har mødevirksomheden i bestyrelsen været en delujævn i 2015, da by-fortskønnelses-projektet i Ødsted helt naturligt hargivet en del flere møder til os fra Ødsted. Der afholdes ca. 10 bestyrelses-møder om året. Politisk hører Lokalrådet under Udvalget for Lokalsam-fund og Nærdemokrati i Vejle Kommune, og bestyrelsen har været repræ-senteret ved de 2-3 møder, som vi har været indbudt til i 2015. Vi har i2015 fået et medlemskab i Landdistrikternes Fællesråd, som har sekreta-riat i Roberthus i Egtved.  Vi får efter generalforsamlingen lejlighed til athilse på Allan Andersen, som er leder af sekretariatet.  LanddistrikternesFællesråd arbejder for at sikre og forbedre udviklingen i yderområderne iDanmark,  og skaber indflydelse ved bearbejdning af politikere og em-



bedsmænd på Christiansborg.  Vi har netop deltaget i rådets generalfor-samling, og her gav mange kommuner uhæmmet ros for deres benarbejdeog påvirkning af det politiske system.
Vender vi os mod 2016,  så ligger der allerede en del aktiviteter i værk-
tøjskassen.

 Byforskønnelseprojektet i Ødsted skal afsluttes med renovering afområdet ved busholdepladsen ved det Gamle Mejeri.  Og det skalvurderes, om afslutning for det samlede projekt d.v.s. Tommelisedammen, Brugsen og busholdepladsen, skal markeres med en festligindvielse.
 Bestyrelsen har besluttet at holde et borgermøde for Ødsted og Jer-lev områderne lørdag, den 30. april 2016 i Brunmosehallen. Måletmed mødet er at få input fra borgerne således at Lokalrådets ind-satsområder stemmer over ens med de ønsker og forventninger somborgerne i Ødsted og Jerlev området ser som gode tiltag i bestræbel-serne på, at det er steder, hvor det er rart at bo og leve. Substansenaf mødet skulle gerne ende op med et nyttigt arbejdsredskab for Lo-kalrådet.  Aktiviteten burde måske gentages årligt.
 Som allerede nævnt er der forårsrengøring i Ødsted og Jerlev lørdag,den 16. april 2016 med opstart kl. 9.00.  I Jerlev møder man ved Kul-tur-og Idrætscentret – i Ødsted ved Brugsen. Alle d.v.s. store og små,ung og gammel er velkomne.
 Stierne Lille Mølkær – Brunmose og Birke alle – Rensningsanlægetønskes etableret.  Finansieringen skal ske ved ansøgning af pulje-penge hos Vejle Kommune.
 Vejle Spildevand A/S og Grønt forum har anmodet om at holde etborgermøde  lokalt, hvor de ønsker at give inspiration til den enkeltehusholdning omkring mulighederne for at styre overflade vandet, sådet ikke havner i rensningsanlægget.  Mødet er aftalt til den 10. maj2016 .
 Affald Genbrug har også henvendt sig for at få et lokalt borgermødeetableret.  Mødet er endnu ikke tidsfastsat.



 Arbejdet med at synliggøre områder, hvor der kan drives erhvervskal der arbejdes videre med.  D.v.s. muliggøre erhvervslivets ønskerom dels nybyggeri dels udvidelse af bestående arbejdspladser.
 Forberede en etablering af et kogræsserlaug i 2017.
 Lokalrådet har modtaget nogle spændende input  til etablering afflere stier i områderne omkring Jerlev, Mejsling, Ødsted og RugstedSammenfattende må vi sige, at 2015 har været et fantastisk år – ja når vi kiggertilbage, så kan vi næsten ikke få armene ned – jeg gentager, - etablering af grøn-ne hold, Kultur-og Idrætshus, Branddam, ny cykelsti, renoveret parkeringsan-læg, byforskønnelse , trafiksikkerhed, ny sti – er det ikke herligt.Og årsagen til den fornemme resultatliste ser vi som et produkt af den store op-bakning  vi i bestyrelsen nyder godt af fra de mange ildsjæle, der har kastet sigover opgaverne, når vi har kaldt.  Vi har ildsjæle, der tager medansvar, og det ervi i bestyrelsen både stolte og taknemmelige over.  Endnu engang tak for hjæl-pen i 2015 og I er forhåbentlig klar til en ny indsats i 2016 – der bliver brug forJer alle sammen, dersom tingene skal have den ønskede udvikling inden for enoverskuelig tidsramme.En tak skal naturligvis også gentages til Vejle Kommune, som ud over at yde be-tydelige og helt nødvendige økonomiske midler også har været en god spar-ringspartner og  via forvaltningen givet os den nødvendige hjælp og opbakning.Da depechen i dag ligger hos mig, så vil jeg benytte lejligheden til at takke alle ibestyrelsen for et godt samarbejde.  Der er altid en god stemning og god kemi tilmøderne.  Personligt runder jeg jo af i dag, og har blot at sige tak for nogle utro-ligt spændende  år sammen med nogle utroligt spændende mennesker.

tak


