Fælles lokalrådsmøde
Onsdag den 8. maj 2019
Kl. 19.00 til kl. 22.00
Randlevskolen, Eriksmindevej 13, Over Randlev
Deltagerkreds:
2 fra hvert lokalråd
Referent:
Lisbeth Bonde

Referat
1. Velkomst
Anne bød velkommen til Randlevsskolen.
Jan bød velkommen til aftenens gæst, økonomichef ved Odder Kommune, Jørgen Bruun.
2. Budgetprocessen ved Økonomichef Jørgen Bruun
Jørgen Bruun gav lokalrådene et fint indblik i, hvordan man som kommune navigerer i de
økonomiske, rammer der udstikkes fra såvel Christiansborg som fra Byrådet.
Det er store tal der arbejdes med – 1,7 milliard i Odder Kommune, hvoraf langt størsteparten er til
bundne opgaver.
De kommunale budgetter er fremskrevne budgetter, hvor der i udarbejdelsen er taget højde for
blandt andet demografi, pris-og lønstigninger og de ønsker politikerne har.
Det betyder dog ikke, at Lokalrådene skal holde sig tilbage.
Hvis man vil præge budgetterne, er det med at sende ønsker ind! Og gør det løbende, lad være at
vente til budgetforhandlingerne ER gået i gang.
Indsend til Martin Hauge eller blot til Odder Kommune.
Sender man ind i første halvår, er der størst chance for, at ønskerne kan behandles til det
kommende budgetår.
Efter sommerferien er diverse procedurer gået i gang, men er argumenterne gode nok, er alt
muligt.
Der afholdes Borgermøde om budgettet på Park Hotel den 20. juni kl. 19.00
Primo september afholder byrådet et internt seminar om næste års budget, som skal være
andenbehandlet medio oktober.
Jørgen svarede på spørgsmål om bl.a. fundraising, mellemfinansiering, lokalrådsudgifter ved
projekter, hvor midler går tilbage i kommunekasse og meget mere.
3. Godkendelse af dagsorden
Valg
a. Ordstyrer
b. Referent
Præsentationsrunde

Godkendt
Jan Kjærsgaard
Lisbeth Bonde
Velkommen til alle nye bestyrelsesmedlemmer

4. Udpegning af repræsentant til følgegruppen for Byudviklingsstrategien
Valgt blev Maj-Britt Schak Jørgensen, Bjerager

5. Fællesmøde med Odder Byråd den 28. maj 2019
a. Oplægget Lokalråd – hvorfor er vi her, og hvordan gør vi det
Tidligere fremsendt oplæg er nu tilsendt Martin Hauge.
Jon gav en kort orientering og oplægget fremlægges af ”styregruppen” den 28. maj.
Øvrige supplerer med eksempler fra ”den virkelige verden”
Anne appellerede til at alle fik læst ”Oplæg til argumentation” med udgangspunkt i KL.
b. Afstemningssteder i forbindelse med valg
Fællesskrivelse indsendt til Birgitte de Place 21.3.
Kort debat omkring konsekvenserne på godt og ondt/ de enkelte Lokalråd byder ind med
egne argumenter den 28.
c. Dialog om andre emner til mødet
Lokalrådenes økonomi:
Driftsøkonomi contra fordelingsmidler. Hvad kan vi, og hvad skal vi?
6. Fællesmøde med MTK den 3. juni 2019
a. Fremtidig offentlig transport i Odder Kommune
Kort orientering fra Lisbeth og Helle om afholdt møde med Casper Grønborg og Ole Lyngby
Pedersen.
Det forventes, at der på fællesmødet kommer et udspil fra MTK, som ville drøfte vores
oplæg og afdække de økonomiske konsekvenser.
b. Dialog om andre emner til mødet
• Gitte Rasmussen: Trafikplanen/ revidering af samme
• Mobildækning i Odder Kommune – der er flere steder med ”huller”.
Jørgen Rasmussen, Fillerup indsender skrivelse til Casper Grønborg
c. På forkant!
Lokalrådene er forskellige og har forskellige behov og ønsker, fælles er dog, at de har et
ønske om, at de inddrages tidligt i processer, der har indflydelse på deres lokalområder,
og at de tages alvorligt, når ”ting” rører sig.
Emner til drøftelse kan være:
• Kattegatforbindelsen, konsekvenser og linjeføring
• Hvordan bliver Odder Kommune en mere grøn kommune
• Fremtidens offentlige transport
• Flere cykelstier set i lyset af, at vi bør bevæge os på andre måder
• Skovrejsning
7. Kort orientering fra lokalrådene
• Boulstrup:
Det nye fællesområde fungerer fint, der har bl.a. været afholdt Valborgsaften med musik
og sang, og der har været afholdt Byrådsmøde i forsamlingshuset med fin opbakning.
• Dyngby
Planlagt er en arbejdsdag og et børnedyrskue
• Hou
Der er lavet drejebog til en film om Hou, et spændende projekt der ikke koster Lokalrådet
noget, men som bliver til med frivillighed og sponsorater.
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Stien: Der er efter mange forviklinger givet grønt lys for at der laves høfder, så stien kan
bevares. Vil gerne at den kan forbindes med Saxild.
Saksild og Omegn
Der er afholdt generalforsamling, og ”nyt blod” er kommet til
Steffan Lykke Møller er ny næstformand, deltager i Fælleslokalrådet og tager pø om pø
over på trafikområdet.
Der er afholdt møde med Vivian Anditsch omkring Borger-og Kulturhuset, hvor man
forventer, at problematikkerne omkring ”borgerdelen” falder på plads, så der kan arbejdes
videre med eks. Kulturhaven.
Udfordringerne med igangsætning af projekter og fremtidig vedligeholdelse af arealer og
redskaber, skal der arbejdes med, da lokalrådsmidler ellers låser sig selv udviklingsmæssigt.
Hundslund
Mange driftige aktører – mange halvfærdige projekter.
Byggegrunde: Ingen aktivitet. De står og står.
Koen er købt af Odder Kommune med tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligtyrelsen.
Borgerne har endnu ikke fundet fodslaw omkring dens fremtid.
Samlingspladsen ved skolen fungerer fint.
Omkring trafiksikring kan det konstateres af chikanerne ikke er dimensioneret korrekt.
Omkring projekt byforskønnelse, er der plantet kirsebærtræer.
Bjerager
Bålhytten fungerer, der har været afholdt fællesspisninger og hygge.
Går sammen med Randlev omkring landsbyappen. Der laves fælles hjemmeside.
Torrild
Har afholdt borgermøde med deltagelse af MTK, som desværre ikke var helt ”klædt på” til
drøftelse af udviklingsplan og trafikale udfordringer.
Fillerup
”Legende børn skilte” fungerer fint
Der er fra Moesgaard og Odder Museum givet grønt lys til at Vippebrøndshuset kommer
tilbage til Fillerup.
Det er en udfordring af finde en passende placering, da det optimale vil være på
vandværkets grund. Muligheder afdækkes.
Gylling
Har haft Gitte Rasmussen på besøg omkring opdatering af
trafiksikkerhedsplanen/trafiksikkerhed.
Nyt medlem i bestyrelsen, da Anne Bonefeld er flyttet fra området.
Randlev Lokalråd afholder generalforsamling 26.5.
Lene har ”stemt dørklokker” så der forhåbentligt møder mange op.
Er i gang med udkast til byplan/udviklingsplan. Forventningen er, at der nedsættes
fokusgrupper til at arbejde med de enkelte områder.
Ørting
Chikanerne er ikke kønne – omtales som en ”øjenbæ” - der er nu plantet 2 træer i hver.
Lukningen af Margrethelystskolen giver anledning til mange tanker – der arbejdes med,
hvad den fremadrettet kan bruges til. Der indgives konkursbegæring ved skoleårets
afslutning, og såvel Nordea som Odder Kommune har penge i klemme.
Byens flagstang er blevet rejst
I Ørting har man taget mod kommunens tilbud om kage til kaffen, hvor borgerne kan
drøfte, hvordan det gode borgermøde kan ”strikkes sammen”
Hjemmesiden nedlægges

8. Evt.
Kort drøftelse af kommunens forglemmelse omkring projektforslaget om forbliverpligt.
Hvad sker der fremadrettet på fjernvarmeområdet?
Saxild Borgerforening overvejer at afholde et valgmøde op til folketingsvalget.
Lisbeth sender invitation til lokalrådene, hvis idéen falder i hak.

