
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ØSSL D. 18.3.2015 
 

1. 

 Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt. 

 

2. 

 Henvendelse om branding af lokalområdet fra Vejle kommune. 

 Kommunen vil gerne være med til branding og noget PR. af området, f.eks i forbindelse med 

 ejendomssalg / udstykninger. 

 Vi hører nærmere. 

 

3. 

 Affaldsindsamling 17.4. – status 

 Henrik: Det går godt, skolen står for udstilling og reception. 

 Artikkel i Egtvedposten inden indsamling, skolen laver artiklen. 

 Lars Smith kommer på dagen og holder tale. 17.04. kl 14.00 

 Flere familier deltager i undersøgelse #plastic i husholdningen. 

 Der skal følges op på emnet for at bevare den gode holdning til skrald. 

 Enighed om at Henrik har lavet et stort og spændende arbejde. 

 

4. 

 Årsmødet. 

 Evt. forslag. 

 Vedtægtsændringer, se trykt forslag fra Ole. Det ser godt ud og dækker fint. 

 

5. 

 Status på Ågård Møllen 

 Vi afventer stadig en afgørelse vedr. nedrivning af Møllen. 



 

6. 

 Hjemmesiden 

 a. Dejlig opdateret hjemmeside 

 b. Tales om sponsordækning, f.eks erhvervsforening/håndværkerside på nettet + flere 

 ideer.Henrik tager det op på årsmødet og ser på om der er tilslutning til nogle af ideerne. 

 

7. 

 Status på stier 

 Har haft møde på kommunen vedr. kortet til kortbordene. Det er et spørgsmål hvilke ruter der 

 skal beskyttes mod heste, knallert og cykler. 

 Der er eninghed om at på Phønixborgruten, som går gennem privat skov skal der skiltes med 

 ingen adgang for heste, knallert og cykkel. 

 For alle stier gælder hensyntagende færdsel, altså heste til siden og hunde i snor. 

 Der tages kontakt til Lokalhistorisk omkring samarbejde vedr. historiske billeder til beskrivelse af 

 seværdigheder på de forskellige ruter. 

 Lilla rute. Pæle til bro over åen. 

 Gerne en indvielse, hvor de 2 borgmestre (Vejle og Kolding) er med. 

 

8. 

 Drøftelse af forslag til ændring af vedtægter (Ole). 

 Vedtægtsændringer se notat,. Ole tager kopieer af dagsorden og regnskab. 

 

Evt. 

 Else og Eli har været til møde i Vingsted ang. Lokalrådenes arbejde, kursus i strategi ved 

 Jeanette Lund, en ganske udmærket aften. 

 Se forskellige tiltag: 

 Indbydelse til årsmøde mellem lokale netværk og udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati. 

 Mødet er den 23. april på Hornstrupcentret 

 Ansøgning om midler til forskønnelse Else søger 



 Indbydelse til Åben Skole 

 Positivt tiltag med nytårssammenkomsten. 

 På udvalgets vegne 

 

Eli 

 


