
 

 

  

 
v/ Trine Rasmussen 

Ammitsbølvej 24, 
Ødsted           

    7100 Vejle 

 
Cvr-nr. : 

31547245 
Nem-konto : 

0878-322-41-03076 
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04.03.2013 
dato 

 

Dagsorden  

Dato Onsdag den 06.03. 2013, kl. 19.00 

Sted Gl. Inspektørbolig. Ødsted Skole 

 
 
Mødedeltagere :  
Trine Rasmussen Mødeleder 
Rita Jakobsen  
Linda Ebbesen  
Bent Juhl Referent 
Knud Erik Laursen  
Vagn Christensen  

 
      

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af 
mødedeltagere 
 

 
Alle til stede 

2. 
Orientering fra 
formanden 

 
Lokalrådets årsberetning (i form af referat fra 
Generalforsamlingen) sendes til Peter Sebstrup (Bent) 
 

  

3. 
Orientering fra den 
øvrige bestyrelse 
 

 
Trine har drøftet en mere flad struktur af Lokalrådet med 
Peter S. Det er OK, blot Kommunen har et navn og en 
adresse at kommunikere med. 

3.1   

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


Landsbyprogram 
Ødsted – kort status 
 

11. marts : Møde med arbejdsgruppen. 
 
Vi drøftede også ganske kort stien fra tennisbanerne og  over 
mod hallen. Kommunen vil ikke gøre noget ved den, idet de 
mener, at stien tilhører skolen, der dermed har 
vedligeholdelsespligten. Det er Ødsted skole ikke enig i. Vi 
ser hvordan sagen lander. 
 

3.2  
Hjemmesiden 
 
 
 
3.3 
Evaluering + presse 
vedr. generalforsamling 
 
3.4 
Konstituering af 
bestyrelsen 
 
 
3.5 
Lokalplan 
 
3.6 
Ansøgning om anlæg af 
sti mellem Birke Alle og  
Lille Mølkær 
 
3.7 
Årsmøde i Vingsted 
den 13.04.13 
 
3.8 
Indvielse af 
Brunmosehallen 
 
3.9 
Forårsrengøring 
annoncering m.v. 
 
 

 
Den er snart helt opdateret.  
Vi mangler en endelig stillingtagen til hvordan kalenderen 
på forsiden skal drives. 
 
Vi stiler mod et referat i Egtved-Posten i uge 12. 
Bent kontakter avisen. 
 
 
 
Udsat til næste møde. Alle er enige om, at en flad struktur 
foretrækkes. Vi var enige om, at hver enkelt tænker over 
opgaver, som hun/han kunne tænke sig at varetage. 
 
 
Trine kontakter kommunen for at høre om frister mm. 
 
 
Vi afventer kommunens referat fra rundturen i Ødsted. 
 
 
 
 
Linda vil gerne deltage sammen med en af de ”gamle” - 
Knud Erik overvejer. 
 
 
Lokalrådet har modtaget en invitation. Man melder tilbage 
til Vagn om eventuel deltagelse. 
 
 
Rita tager sig af presseomtale og annooncering i Egtved-
Posten. 
Keld Segalt laver plakater til lokalt opslag. 

  



4. 
Opfølgning på 
projektplanen -  
 

 
----------- 
 

5. 
Punkter til næste møde 

 
Konstituering af bestyrelsen / fordeling af arbejdsopgaver. 

6. 
Eventuelt 
 

 

Bobler 
 

Fremtidige (større) projekter 
Fælles Foreningsdag 

 


