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Søndag den 11. marts var 37 personer samlet i Saksild Kulturhus, hvor der blev afholdt såvel borgermøde som generalforsam-
ling i Saxild-Nølev Borgerforening og Saksild og Omegns Lokalråd. 
 
Lokalrådets bestyrelse blev genvalgt, og ser nu ud som følger: 
Formand:  Lisbeth Bonde 
Næstformand: Dennis Kragh Thomsen 
Sekretær:   Anders Kristian Krogager 
Kasserer:  Helle Jensen Møller 
Bestyrelsesmedlem Per Henriksen 
1. Suppleant:  Rasmus Eriksen 
2. Suppleant;  Jan Oksfeldt Jonassen 
Revisor:  Peter Flejsborg 
Revisorsuppleant: Frede Højland 

Borgerforeningens mangeårige formand Peter Flejsborg genopstillede ikke, og nyvalgt formand blev Christian Storvik. 
Lokalrådet takkede Peter  for et fantastisk samarbejde, og  vi ser nu frem til samarbejdet med  Borgerforeningens nye  
bestyrelse med Christian i spidsen.  
Konceptet med fælles generalforsamling forløb rigtig fint og med god spørgelyst, så det kan så absolut anbefales fremover. 

Som afrunding på arrangementet var der et mindre borgermøde med henblik på at skabe mere liv og aktivitet i og omkring 
Kulturhuset. Også her var der god energi og interesse blandt de fremmødte, og der kom en række gode ideer på bordet.  
Disse samles nu,  og planen er så, at der skal skitseres et samlet koncept for området, hvorefter egentlige tiltag kan sættes i 
værk, men det vil I komme til at høre meget mere om. 
Umiddelbart efter påske mødes repræsentanter fra Borgerforening og Lokalråd med skoleleder Vivian Anditsch, så formalia er 
i orden, når vi sætter i gang.  
Ved samme lejlighed har vi brug for, at reglerne for brug af Kulturhuset opdateres, da de er udfærdiget i Kulturhusets spæde 
start, og derfor har brug for en make-over. 
 

Sikkerhed til lands og til vands 
De seneste par måneder har den beslutning, Odder Byråd traf i 2017 om ikke at  fastholde et kystberedskab med redningsbåd 
på Station Odder fyldt meget. 
I Lokalrådet har vi taget de henvendelser, vi har fået alvorligt. Vi har derfor haft samtaler med rigtig mange af Odderkystens 
borgere og foreninger blandt andet Odderkystens Fællesudvalg, Roklubben, mandskabet fra Station Odder, Beredskabsstyrel-
sen, kommunaldirektør Henning Haahr og Østjyllands Brandvæsen med det lønlige håb, at  finde en løsning så Odder  
Kommune kan hæve barren lidt i forhold til det serviceniveau, der pt er vedtaget. 
 

Fra Østjyllands Brandvæsen side lyder det, at de fremadrettet vil håndtere redningsopgaver ved indsatser i mindre havne og 
marinaer uden brug af bådmateriel, en beslutning der for os langs kysten synes helt urimelig. 
Bådberedskab handler ikke alene om hurtig udrykning til personer, der af den ene eller anden grund er kommet i problemer 
ved kysten men så sandelig også om at begrænse skaden, hvis uheld truer vores miljø. Her har vi i særlig grad et ansvar for  
vores fredede arealer, fuglereservatet ja, hele området omkring Norsminde og Kysing fjorde. 
Vi har anmodet om aktindsigt i de udrykninger, som redningsbåden har været på i 2017, ligesom vi har udbedt os en specifika-
tion over de poster, som indgår i de 177.000 kr., som Østjyllands Brandvæsen forlanger ekstra af Odder Kommune, hvis båden 
fortsat skal holdes i drift. 
Som det ser ud nu, sætter Østjyllands Brandvæsen båden til salg til højstbydende den 1. april. 
Vi har forsøgt gennem pressen, gennem TV2-oj og ved et direkte brev til hvert enkelt byrådsmedlem at få politikerne i tale, 
men indtil videre forgæves.  
For få minutter siden kom så beskeden om, at Redningsbåden nu er fjernet fra Station Odder. Det er dybt skuffende. Det er en 
Davids kamp mod Goliat, men da det er det siddende byråd, der sætter standarden for beredskabet langs den næsten 95 km 
lange Odderkyst samt i vores fjorde og havne, er det den politiske vej den eneste,  vi kan gå for om muligt at få beslutningen 
omgjort. 
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Fra Regionens side rasles der igen med sablen omkring omlægninger og besparelser på busdriften.   
Det kommer naturligvis ikke uventet, da  besparelsen fra 2017 blev udskudt til efter valget. 
Dengang blev vi lovet, at lokalrådene ville blive taget med på råd i god tid, for et fælles ønske er jo, at vi skal have mest muligt 
for pengene og gode, fornuftige og relevante ruter. 
Desværre er vi endnu ikke blevet inddraget i arbejdet, men vi har rykket for en tidsplan, og vi håber så, at vi før sommerferien 
kan indkalde jer til et borgermøde, så vi får alle gode idéer på bordet. 
 
I marts måned har flere fra bestyrelsen deltaget i arrangementer omkring i landet. 
Helle har deltaget i et møde i fordelingsrådet, hvor de afsatte 250.000 kommunale kroner blev fordelt til gode projekter i 
oplandet.  
Herudover har hun deltaget i møder i Landdistrikternes Fællesråd, og sammen med Dennis deltog hun tillige den 21. marts på  
Egtmontskolen i Nordea-Fondens arrangement for at høre nærmere omkring de 50 mio. kr., der årligt uddeles fra fonden til 
projekter, som kan skabe aktivitet og samtidig styrke fællesskabet langs landets kyster.  
Der blev på mødet knyttet gode kontakter til andre, der arbejder med stiprojekter og med projekter, der sætter fokus på vores 
dejlige strande og kystområder.  

Lisbeth har deltaget i et eftermiddagsarrangement på Moesgaard med temaet ”Kultur på cykel i Østjylland,” et arrangement, 
hvor såvel kasketten som ”Arkivmutter” og kasketten som lokalrådsformand kom i brug. 
Kulturringen er en skiltet cykelrute på 450 km i Odder, Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Samsø og Aarhus  
kommuner, som er blevet til i forbindelse med kommunernes samarbejde omkring Aarhus som Kulturhovedstad 2017. 
Fra Norsminde leder Kulturringen cyklisterne ad Rude Havvej til Odder—uden om campingplads, toiletter og adgang til indkøb 
og frisk drikkevand—uden om vores smukke strand, spisesteder, indkøbsmuligheder, uden om stenkisterne i Rude, uden om 
vores fine kirke og Gamle Bygade.  
Det blev påtalt—men ikke hørt, og tanken er da nær, at vi lokalt laver et rettelsesblad til den cykelguide, som vi uddeler i vores 
område, både så vi kan lede vores cykelgæster sikkert til Odder ad en rute med cykelsti, oplevelser, indkøbs– og spisesteder, 
og ad en rute, der fører vores gæster ind forbi Økologiens have og op i Odder midtby og handelslivet der - og når de nu er  
cykelturister, så måske også et smut ind forbi cykelhandleren. Vi må sælge alt, hvad sælges kan. 
 
Her på falderebet en lille reminder om at man fortsat kan melde sig som indsamler den 8. april, når Kræftens Bekæmpelse 
samler ind. Man kan kontakte Kræftens bekæmpelses Odderafdeling. 
 
Lokalrådets bestyrelsesmøder vil fremadrettet være ”Åbne møder” den første times tid. 
Så hold jer opdateret om tid, sted og dagsorden via hjemmesiden. 

 
I ønskes alle en rigtig god påske. 

På Lokalrådets vegne 
 
Lisbeth Bonde 
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