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Februar og marts 
Det er generalforsamlingernes tid også for Saksild og Omegns Lokalråd, som denne gang afholder generalforsamling  sammen med Saksild -
Nølev Borgerforening. I forbindelse med de to generalforsamlinger søndag den 11. marts vil Lokalrådet være vært ved en lækker kylling/
karrysuppe samt eftermiddagskaffe og kage (tilmelding nødvendig.) 
 

Lokalrådet har nu eksisteret i fire år. I vores vision skrev vi i 2016 blandt andet: 
”Det er lokalrådets vision at Saksild—Nølev som lokalområde og samfund er et område i vækst og udvikling.  
- Et samfund som opleves som et trygt samfund, hvor der er aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle generationer.  
- Et samfund der kendetegnes af fællesskab og bred opbakning til initiativer og indsatser i det nære miljø.” 

Den vision holder stadigvæk. Der er kommet gang i hussalget; i Norsminde syder og bobler det hele, og foreningen ”Krydsfelt Norsminde” 
er i gang med nye projektbeskrivelser for udvikling af området, en udvikling der vil ske i tæt samarbejde med Odder og Aarhus Kommuner, 
som jo ”deler” Norsminde. Beboere, virksomheder og foreninger står sammen,  og en af de idéer der barsles med er at opføre en shelter 
ved Restaurant Himmel og Hav. Vi håber, at vi kan skrive meget mere om det udviklingsarbejde i et senere nyhedsbrev og på hjemmesiden. 

I Saksild er det nye tiltag, at skabe liv i og omkring Kulturhuset til gavn og glæde for små og store i hele Saksild og Omegn. 
Det projekt tager vi endeligt hul på i forbindelse med generalforsamlingen, hvor vi har afsat et par timer til en forhåbentlig rigtig  
spændende debat, hvor vi håber, at mange vil møde frem og give deres bud på, hvad der kan gøre området særlig attraktivt, så det bliver et 
område, hvor der er aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle generationer.  
I første omgang har vi via fælleslokalrådenes pulje fået 15.000 kr. til for projektering. Tingene skal hænge sammen. Fundamentet skal være 
i orden, så projektet bliver levedygtigt og vedkommende.  
 

I Assedrup vidner en kolos ved den gamle station stadig om, at en Letbane måske engang ud i fremtiden får brug for den, og på toppen af 
bakken i den gamle skolebygning passer Ida Sofie Jensen—der vandt DM i skills for kommende møbelpolstrere, sit arbejde hos  
møbelpolstrer Nicolai Bisgaard. Dygtige håndværkere er ikke kun at finde i de store byer. Så stort til lykke til både Nicolai og Ida Sofie. 
I Saxild og Nølev sogne er der masser af aktivitet. På Lokalrådets hjemmeside er der en oversigt over lokale virksomheder, måske ikke alle 
er med, men send os en mail, hvis der er mangler, så skal vi hurtigt råde bod på det.  

Et trygt sammenfund er mange ting, det er et samfund, hvor erhvervslivet har gode rammer, det er et samfund  med sikre skoleveje, en 
god infrastruktur, et sted, hvor man har det godt med hinanden, men det er også et samfund, hvor vi forventer, at der er nogen der tager 
sig af os, når uheldet er ude. 
Fra bestyrelsens side, gør vi , hvad vi kan. Vi har fokusgrupper der hver for sig samler op på de problematikker, der dukker op.  
Skolebuskørslen fik vi nogenlunde på plads, men vi følger området tæt. Vi er endnu ikke indkaldt til et fællesmøde omkring lokale og  
regionale ruter, men her har vi et skriv undervejs til de kommunale myndigheder. 
 

Det har vi også i forhold til fastholdelse af en redningsbåd i Odder Kommune. 
Som bosiddende i en kommune med henved 90 km kystlinje virker det helt grotesk, at det tidligere byråd ikke gik i brechen for at  
beholde den lokale redningsbåd i Odder, da såvel Odder som Skanderborgs brandvæsen blev fusioneret med Aarhus under navnet  
Østjyllands Brandvæsen. Skanderborg sikrede sig, at ingen forringelse måtte ske, i Odder var vi knap så forudseende, og i skrivende stund er 
redningsbåden dage talte. Østjyllands Brandvæsen agter ultimo marts at fjerne båden fra Odder og sætte den til salg. Odder kommune har 
takket ”nej” til at betale de årlige driftsudgifter på omkring 150.000 kr.. Måske forståeligt set i lyset af, at det beløb tidligere var inkluderet i 
det tilskud, kommunen betaler for beredskabet—komplet uforståeligt set i lyset af at kommunen sælger sig selv på herligheder til lands og 
til vands, vel vidende at det våde element ikke er en ufarlig legeplads.  
”Kystredning er en statslig opgave”, lyder det fra Odder Kommune. ”Det er ikke en opgave, vi nødvendigvis skal påtage os.” lyder det. 
Nej, det er det ikke, der er så meget man ikke SKAL men KAN - og at sikre sine borgeres sikkerhed burde slet ikke være til debat. 
Sammen med blandt andre Lokalrådet i Hou vil vi i den nærmeste fremtid sende en indsigelse afsted til kommunen med et ønske om at 
genoverveje beslutningen eller som minimum indgår i et samarbejde med interesserede parter om at fastholde redningsbåden i Odder 
Kommune med et lokalt beredskab. 
Er man interesseret i at bakke yderligere op om indsigelsen, kan man kontakte undertegnede. 

Omkring generalforsamling og borgermøde vil bestyrelsesmedlemmer fra Borgerforening og Lokalråd  uddele en lille flyer med invitationen 
til den 11. marts, så tag godt imod dem, når de kommer rundt, og husk at tilmelde jer, hvis I ønsker at deltage i ”søndagsmiddag” og  
eftermiddagskaffe. Som en ekstra service er invitationen også vedhæftet dette nyhedsbrev. 
 
På Lokalrådets vegne 
 
Lisbeth Bonde 
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