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05. maj 2019 
dato 

 

Dagsorden  
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

Dato Tirsdag 7. maj kl. 19.00 

Sted Klublokalet Jerlev 

 
Mødedeltagere: 

 

Bent Juhl 
 

Knud Erik Laursen  
Villy Jensen  
Helle Serritslev  

    

Dagsorden Referat 

1. 
Registrering af mødedeltagere 
 

Alle repræsenteret 

2. 
Siden sidst 
 

Møde med ULN, samt lokalråd fra Egtved og 
Østland området. Positivt møde. Tilkendegivelse fra 
alle 3 lokalråd om at styrke klynge samarbejdet. 
BOSÆTNING er et fælles anliggende for de tre 
lokalråd. Alle 3 områder mener der er en 
skævvridning i kommunen i hht de kommunale 
grunde. 

3. 
Konstituering 
 

1. Kontaktperson VK 
2. (Fast ?) Referent. 
3. Tre manglende bestyrelsesmedlemmer 
4. Manglende suppleant 
 
Villy Jensen ny kontaktperson. 
Helle Serritslev ny referant. 
Knud Erik Laursen fortsætter som kassere. 
Bent Juhl laver dagsorden til møderne. 
 
Vi mangler 3 medlemmer. Vi fortsætter med at lede 
efter nye medlemmer. Det samme er gældende for 
suppleanter. 

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


Grundet de få medlemmer bliver det vigtigt at 
priotere arbejdsopgaver i lokalrådsregi. 
 
Villy kontakter Lars Kastberg om Villys nye funktion 
som kontaktperson for lokalrådet. 
 

4. 
Klyngesamarbejdet, herunder  
skrivelse fra Inger Pabst om 
fælles henvendelse til 
kommunen. 
 

I henhold til skrivelsen fra Inger Pabst tilslutter 
Ødsted/Jerlev lokalråd sig dette, med følgende 
ændringer: at to af hovedpunkterne byttes om ifht 
prioteringen af disses vigtighed. 
Knud Erik tager kontakt til Inger Pabst. 

5. 
Nyt fra BBB-arbejdsgruppen. 
 

Der har været møde med 2 ejendomsmæglere, som 
anbefaler at vi bliver ved at fortælle ”Den gode 
historie” om vores fantastiske område Ødsted/Jerlev. 
Lokalrådet opfordres til at deltage i diverse åbenhus 
arrangementer for at fortælle den gode historie. 
 
Der er møde 7/5 med tre lokalpolitikere. 

6. 
Mødet 7/5 med de tre 
lokalpolitikere 
(BBB og lokalrådet) 

Bent Juhl byder velkommen. Vagn (arb gruppen 
”beliggenhed beliggenhed, beliggenhed) holder 
oplæg. 

7. 
Skrivelse fra Peter S. om 
årsmødet for lokalråd 
 

Villy Jensen deltager  d 23/5 kl 17.30-21.15 i Vingsted 

8. 
Økonomi 
 

Der er kommet gebyr på 1000,- for at beholde konto 
ved Middelfart Sparekasse 

9. 
Eventuelt 
 

Ødsted/Jerlev skal indkalde til næste 
klyngesamarbejds møde. 
 
Der er by gennemgang d 15/5 kl 13-15 for Jerlev og 
Ødsted. Møde afholdes i kulturhuset. 

 
NÆSTE MØDE: MANDAG D. 17/6 KL 18.00 HOS KNUD ERIK LAURSEN. 


