
Saksild – Nølev Lokalråd 
Bestyrelsesmøde:  onsdag 17. januar 2018, kl. 19.00 

 

Sted: Kulturhuset 

Fraværende Helle  
 

1. Meddelelser v/ Lisbeth                                         

• Skrivelser fra Martin Hauge, Odder Kommune: 

Busplaner i høring - deadline 21. januar – se tillige punkt 2 

• Nyhedsbrev udsendt i december 

- 3 tilbagemeldinger omkring miljøstationen v/ Dyngbyvej. Begge mente den overflødig 

- Lisbeth har endnu ikke givet tilbagemelding til Reno Syd  

• Henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse, Odder m/ henblik på lokalt samarbejde 

• Henvendelse fra Lokalrådet i Ørting: Skrivekursus (er videresendt) 

• Henvendelse fra Odder Kommune om udpegelse af en repræsentant til byfornyelsesrådet 

Lokalrådsformændene har foreslået at Anne Jønsson fra Randlev repræsenterer lokalrådene 

• Årsmøde i Landdistrikternes fællesråd 16. marts 

Til efterretning 

2. Opdatering: Skolebuskørsel  

Mødet afholdt 20. december hos Karsten Poulsen (Dyngby Lokalråd, Bjerager Lokalråd 

Saksild og Omegns Lokalråd repræsenteret ved Ann-Kerstin Reng 

Mødet mundede ud i, at der er lavet forslag om ændring af rute 2004. 

Planen er pt i høring med høringsfrist 21. januar 

Opdatering v/ Lisbeth 

For at give elever fra Assedrup og Nølev kortere ventetid på skolen om morgenen indsættes en 

afgang fra Assedrup og Nølev til Saksild Skole som ankommer ved skolen 7.46  

Odder St. tilføjes til ruten om eftermiddagen, så der kommer bedre forbindelse mellem Odder og 

oplandet. Sidste tur kl. 17.07 fra Parkvejens Skole nedlægges på grund af lav benyttelse. Der henvises 

i stedet til Flextur. 

 

 

3.  Opdatering: Danmarks dejligste Festival 

Respons fra øvrige lokalråd:  

Punktet behandles på diverse bestyrelsesmøder, men overordnet set er interessen begrænset dels 

på grund af usikker økonomi dels på grund af engagement i lokale events og arbejdet med 

udviklingsplaner. 

Punktet foreslås behandlet i Fælleslokalrådet med henblik på evt. deltagelse i 2019.  

 

4. Kommunikationspolitik 

Vi øver os og finder ud af, hvor vi trækker linjerne. Alle skrivelser besvares. Vi skelner skarpt mellem 

kommercielle henvendelser og henvendelser, der er kulturelt betingede eller blot af interesse for de 

fleste. Lisbeth opdaterer hjemmesiden med gældende regler 

 

5. Kulturhuset: 

Opfølgning på diverse problematikker og evt. fastsættelse af mødedato 

Nyt fra Anders Kristian 

Eksisterende regelsæt til debat 

Anders Kristian aftaler mødedato med skole og Borgerforening for opdatering og 



forventningsafklaring mellem de involverede. 

 

6. Forprojektering af ”Liv i og ved Kulturhuset Saksild” 

Opdatering og oplæg v/ Anders Kristian 

Anders Kristian arbejder videre med projektet.  

 

7. Forarbejde step 1 til generalforsamlingen 

Påbegyndelse af plan til workshop i forbindelse med generalforsamlingen 

Forarbejde/ideoplæg til nyhedsbrev/flyers til husstandsomdeling 

Generalforsamlingen afholdes sammen med Borgerforeningen 

Ny dato er fastsat til 11. marts  

Lisbeth reserverer Kulturhuset og laver forslag til Flyers. 

Uddeling af flyers sidste weekend i februar 

 

8.  Andet 

- Nyt fra Fælleslokalrådet v/ Lisbeth 

Til efterretning 

 

 

9. Opdatering fra sidste møde og nyt fra fokusgrupperne 

 

Erhvervsgruppen v/ Helle  Fraværende 

 

Energigruppen v/ Rasmus  Intet nyt 

 

Infrastrukturgruppen  Status på diverse projekter 

        Der etableres ”bump” i Rude + 40 km.  

     hastighedsbegrænsning primo 2018 

 

Projekt samskabelse (Stier mm)  

Opdatering v/ Per og Anders Kristian Intet nyt 

 

Skiltning/ infotavle ved indgangen til Idrætsforeningen. 

Opdatering v/ Per og Anders Kristian Intet nyt 

 

Lokalt akut-hjælpekorps / hjertestartere 

Beredskab/ Redningsbåd: 

Status v/ Lisbeth Bonde  Ikke afklaret – appel i Nyhedsbrevet 

 

By forskønnelse: Fortove  Reminder til Grundejerforeningerne  i næste Nyhedsbrev 

     Henvisning til de kommunale regulativer 

     som ligger på nettet 

      

Ældreområdet: 

Spisevenner: Status Lisbeth  Har talt med ældresagen. Vi vælger at køre det lokalt. 

     Lisbeth arbejder videre  – appel i nyhedsbrev/kirkeblad 

      om nogen vil indgå i projektet? 

 

Velkomstarrangement for nye borgere  

Status:    Christian Storvik forsøger at finde en ”Velkomst-model”  

 



10. Bordet rundt     Intet 

 

11. Næste bestyrelsesmøde: 

21. februar kl. 19.00 i Kulturhuset   

 

Øvrige datoer: 

 

Generalforsamling er 21. marts 

 

Næste frist for ansøgning til fordelingsrådet er 1. marts 

 

Næste møde i fælleslokalrådet er 5. april (Lisbeth) 

Referent: 

AK og LIB 


