
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ØSSL D. 21.1.2015 
 

Deltagere: Else, John, Bent, Erik, Henrik, Ole og Eli 

1. Godkendelse af referat. Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

 

3. 

Drøftelse af vedtægter og forretningsorden: 

Ole kigger på vedtægtsforandringerne, Else og Ole laver et forslag ud fra dette. Fremlægges på Årsmødet. 

Forretningsordenen bestemmer lokalrådet selv. 

3b. Nyt navn til lokalrådet? 

Kommunikationsrådet foreslår en konkurrence om navn og Logo, evt- med en sponsor. Men vi tænker også 

selv over, om der skal en ændring til. 

 

4. 

Fastsættelse af årsmøde. 

Årsmødet skal være inden 1. april. Mødet fastsættes til den 25.03.2015 kl. 19.00 på Ågården. Kaffe og brød. 

Henrik laver oplæg om affaldsindsamlingsprojektet. 

 

5. 

Kommentarer til Lokalplan, Kommuneplans tillæg og Miljø rapport 

Er den nye udstykning et smart sted, overholder det de opsatte mål? spørger Bent. Bedre at få arbejdet 

færdigt med området ved Møllen, så der ikke arbejdes med planer for mange steder. Der er afholdt møde 

med borgmesteren omkring Møllens nedrivning, der er planlagt videre møde i februar.. 

 

6. 

Stierne. 

Planlægningsmøde i dag misset. Der aftales nyt møde med Trine Møller og Rita Vejle kommune, hvor Bent 

og Eli deltager. - Kortbordene er kommet. - Bent har lagt kort og rutebeskrivelserne på hjemmesiden. 



Videre skal der arbejdes med Qr-koder sammen med lokalhistorisk forening og Vejles økolarium. 

 

7. 

Affaldsindsamling – samarbejde med indskolingsklasserne Ø. Starup Skole /Henrik 

Henrik fremlægger referatet fra møde med repræsentanter fra Øster Starup Sogns Lokalråd, 

affaldsindsamlingsudvalget og Øster Starup Skole. Se Henriks referat. 

Datoen for indsamlingen af affald er fredag den 17.april. Der laves sorteringsopgaver og kunst samme dag, 

derefter samme dag reception og udstilling. Håber at kommunikationsministeriet vil stå for reklame 

omkring arrangementet. Efter arrangementet– en afsluttende artikel sammen med lokalrådet. 

 

8. 

”Kommunikationsministeriet” 

I dag har Marianne været med på Fællesmødet (lokalforeninger)på Efterskolen. Her har hun fortalt om 

informationsportalen. 

8b. Økonomisk 

Else har søgt om penge til oprettelse af portalen. 35000.-kr Ansøgningsfrist 05.02.2015. Else refererer dog 

at Peter S. mener at der kun kan søges om nyt og uprøvet. Else mener at når noget er godt et sted, 

behøver vi ikke opfinde den dybe tallerken igen.Manglende driftsmidler kan måske financeres via sparede 

udgifter fra de forskellige foreninger fremover 

( Bent). 

 

9. 

Økonomi 

127.000 på kontoen. 

Nytårs matine` kostede 3000. kr - Årsregnskab 2014 udleveret , se dette. 

 

10. Sidste nyt fra Ågård Mølle /Else 

Henvendelse fra P.S. der vil vente med afgørelse/stillingtagen om køb og nedrivning til efter møde med 

borgmesteren den 16.01 og den 05.02.15. 

 



11. Skiltning på Amitsbølvej /Ole 

Ole prøver igen. - Der er nye skilte, der kan bygges oven på hinanden. Måske er afstand fra landevej til 

brugs et problem ( mere end 1. km.) - Ole vil prøve at skubbe til Clemmensen igen. 

 

12. Evt. 

Grundlovsmøde 5. juni. Henrik har søgt om penge og fået 36.500. kr. Britta Schall Holberg er hovedtaler. 

Skole, børnehave, efterskole, forsamlingshus, Ågården deltager med forskellige tiltag på dagen. 

Vælgermøde når Helle T. trykker på knappen, invitation til alle partier. 

Møde om idekonkurrence Landdistrikter 2015. 

Henrik, Else og Eli arbejder med forslag. 

Hjertestarter: Pengene er indsamlet, Den skal hænge udenfor ved Brugsen, rimelig hurtig at nå fra 

Forsamlingshuset også. Forsamlingshuset afholder mødet med undervisningen i brug af hjertestarteren. 

Dato kommer. 

 

Referent Eli 

 


