
Saksild – Nølev Lokalråd 
Bestyrelsesmøde:  torsdag den 19. april 2018, kl. 19.00 

Sted: Hos Helle, Dyngbyvej 25 

Til stede:  Helle, Dennis, Rasmus, Jan og Lisbeth   
 

1. Meddelelser v/ Lisbeth                                         

• Indbydelse til dialogmøde med Miljø,-Teknik og Klimaudvalg 3. maj (sendt til bestyrelsen) 

Lokalrådet ser frem til mødet ikke mindst set i lyset af de udfordringer, der er i at binde de forskellige 

kørselsordninger sammen til et for befolkningen fornuftigt niveau. 

• Indbydelse til Fælle Lokalrådsmøde m/ Odder Kommune den 23. maj. 

Lisbeth gav en kort orientering om fælleslokalrådets prioriterede punkter til dagsordenen. 

• Hvad vil Odder Kommune med kulturmiljøerne (sendt til bestyrelsen) 

Ingen fra Lokalrådet deltog, efterlyser referatet på nettet eller via øvrige lokalråd. 

• Møde i Landdistrikternes Fællesråd – v/ Helle 

• Minikonference m/ Poul Henningsen. v/ Helle 

• EU-satser på Landdistrikter.  

På Lokalrådenes fællesmøde blev Helle Møller sammen med Jan Kjærsgaard udnævnt som repræsentanter for 

lokalrådene 

• Referat fra Nordea-mødet i Hou, v/ Dennis 

Dennis fik flere kontakter, ikke mindst i forhold til ”Projekt stier og veje” planer om shelters  flere steder langs 

Odderkysten 

• ”Sælg Saksild,” arrangement v/Brian Brohus m.fl. den 13/5 kl.  12-14 

Bak op om arrangementet 

• Nyhedsbrev udsendt marts 

• Forslag til udarbejdelse af udviklingsplaner (til behagelig læsning) 

Punktet kommer på et senere møde 

http://torrildlokalraad.dk/udviklingsplan.html   

http://oplevhou.dk/arkiv%202018/index.html 

Punkterne til efterretning 

2. Konstituering 

Jan Oksfeldt Jonasen blev budt velkommen i bestyrelsen, som konstitueret sig som sig som følger: 

Formand:  Lisbeth Bode 

Næstformand: Dennis Kragh Thomsen 

Kasserer:  Helle Møller 

Sekretær:  Anders Kristian Krogager Andersen 

 

3. Fremtidige åbne møder, struktur 

Bestyrelsesmøder afholdes fremadrettet som åbne møder. 

Bestyrelsesmøderne sættes i fælleskalenderen og annonceres tillige i Lokalrådets nyhedsbrev. 

I særlige tilfælde kan punkter på dagsordenen behandles på ”lukket møde” 

 

4. Evaluering af Borgermøde  

Plan for det videre arbejde i ”Skab liv i og omkring Kulturhuset” 

Fastsættelse af dato for næste borgermøde 

Opsummering v/ Anders Kristian 

Anders Kristian var fraværende men orienterede via mail/ bilag. 

Skitsearbejdet omkring et spændende miljø for alle omkring Kulturhuset er igangsat. 

Vi afventer fortsat møde med skoleleder Vivian Anditch for at sikre, at formalia er i orden. 

http://torrildlokalraad.dk/udviklingsplan.html
http://oplevhou.dk/arkiv%202018/index.html


AK har rykket for en dato. 

Bestyrelsen besluttede, på baggrund af erfaringer fra de øvrige lokalråd om først at indkalde til nyt 

Borgermøde, når en plan ligger klar. 

Seniorklubben har efterspurgt petanquebanen – kan den evt. etableres inden for overskuelig tid? 

Der kom desuden et forslag om etablering af en terrasse øst for og i forbindelse med Kulturhuset.  

Dennis tilbyder at gå med i gruppen. 

 

Infrastruktur 

Opdatering v/ Lisbeth 

Som nævnt under meddelelser er Lokalrådene – efter flere henvendelser til forvaltningen, endelig 

indkaldt til dialogmøde med Miljø,-Teknik og Klimaudvalg. Mødet finder sted den 3. maj 

Bestyrelsen besluttede at afvente mødets udfald, før der indkaldes til det ellers påtænkte borgermøde. 

Lisbeth kontakter Helle Maj Hermansen fra Bjerager, så ønsker i skoledistriktet kan koordineres. 

Skal der laves et analysearbejde/spørgeskemaer – forskellige busruter, herunder minibusser og 

”turistkørsel” blev drøftet. 

Dennis er fortsat koordinator for Fokusgruppen og tager kontakt til gruppens medlemmer, når der er 

nyt. 

 

5. Opfølgning på Odder Kommunes Beredskab, og kampen for redningsbåden 

Opdatering og status v/ Lisbeth 

Det har været- og er fortsat en hård nød at knække. Lisbeth har sammen med mandskab fra 

Brandvæsenet, formand og næstformand for Odderkystens Fællesråd og Ryan fra Hou været til møde 

med kommunaldirektør Henning Haahr og beredskabschef Lars Hviid. 

Herfra var meldingen at en omgørelse kun kunne blive aktuel via en byrådsbeslutning. 

Lokalrådet har afsendt 2 breve til samtlige byrådsmedlemmer. Borgmesteren har reageret på det ene. 

Lokalrådets spørgsmål til spørgetiden ved Byrådsmødet den 30. april måtte revideres, da der ”kun” 

måtte være 3-4 spørgsmål. Disse er nu afsendt. 

Aktindsigt, gennemgang af budgetter, skrivelser og referater giver et noget mudret billede, og 

Lokalrådet er fortsat af den mening, at formalia ikke er overholdt, og at borgerne ikke får den 

sikkerhed, de via budgetterne betaler for. 

Trods udtalt ”træthed” lovede Lisbeth at holde fast i sagen med såvel redningsbåden som den 

manglende risikovurdering ved åløb, Natura 2000-område m.v. 

Lokalrådet afventer svar på spørgsmålene den 30. april, og lægger disse som grundlag for yderligere 

tiltag. Sagen kan fremover følges på arkivets hjemmeside. 

 

6. Møde omkring Saksild Kulturhus  

opdatering v/ Anders Kristian 

Intet nyt. Afventer mødedato fra skoleleder Vivian Anditsch 

 

7. Cykelturisme i Østjylland, Kulturringen v/ Lisbeth (Turguide udleveret) 

Lisbeth har deltaget i møde på Moesgaard, og foreslår, at der laves et rettelsesark for Saksild og 

Omegn. 

Med to kasketter på deltog Lisbeth i et møde omkring cykelturisme i Østjylland. Et projekt i 

forlængelse af Kulturby 2017 med en cykelrute på 450 km, der leder forbi natur- og kulturoplevelser i 

Østjylland. 

Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv og Lokalrådet har ytret ønske om at omlægge rute to, hvor 

cyklister ledes fra Norsminde, Kysing via Rude Havvej til Odder. 

Ruten er trafikfarlig. Vi foreslår i stedet ruten til Odder ad Kystvejen og Strandvejen så vores 

spisesteder, campingplads, indkøbsmuligheder, seværdigheder og offentlige toiletter bliver en del af 

ruten og hvor ruten kører forbi Økologiens Have og til Odder Midtby. 

Lisbeth udarbejder i løbet af foråret et rettelsesblad, der kan udleveres sammen med turistguiden. 

Evt. kopiudgifter kan bevilges af Lokalrådet. 



Turistguiden kan fås på Odder Rådhus. 

Lisbeth har hentet og uddelt en del til strategiske steder i lokalområdet. 

Via Odder Kommune arbejdes der med 23 temaruter årligt, hvor fokus også er på lokalbefolkningen. 

1. event tænkes at udgå fra Ole Grøns To på tur værk i VitaPark. 

Temaet er sagn, eventyr og historie. 

En tur til Eventyrskoven i Torrild bliver en af ruterne 

En anden bliver til vikingemarkedet ved restaurant Himmel og Hav den 2. juni med et stop ved Saxild 

Kirke, hvor Lisbeth blandt andet vil fortælle historien bag kirkeskibet og om ”Sørøveren fra Saxild” 

Ruterne annonceres på Lokalrådet hjemmeside og via kommunen på diverse medier. 

 

8. Grønt Partnerskab, v/ Helle 

Helle orienterede om et påtænkt projekt om anlæggelse af et skovområde/grønt område ved 

bakkeområdet (mod Spongsåen) Spændende tanker, som Lokalrådet ser frem til at høre meget mere 

om. 

 

9. Nyt fra Fælleslokalrådet 

Lisbeth og Helle gav et kort resume fra mødet i Torrild – referatet ligger på Lokalrådets hjemmeside. 

Blandt andet udviklingsplaner og det kommunale samarbejde blev drøftet. 

Hvis lokalrådsarbejdet skal give mening, skal lokalrådene involveres seriøst, så de mange frivillige 

timer, ikke blot fører af ”blinde” stier. 

Problematikkerne medtages på Fællesmødet den 23. maj. 

 

10. Nyt fra fokusgrupperne 

 

Erhvervsgruppen 

Helle og Brian har afholdt møde. Der indkaldes til møde for erhvervsfolk ultimo maj. 

  

Projekt samskabelse (Stier mm)   

Dennis, Anders Kristian og Per er fortsat ”aktive” i gruppen. 

 

Energi 

Rasmus er fortsat tovholder for gruppen, vi appellerer via nyhedsbrevet til at flere indgår i arbejdet. 

 

Hjemmesiden* 

Der sker løbende forskellige små ændringer. 

Input fortsat til Lisbeth 

 

11. Bordet rundt   

Transformatoren i Assedrup er nu malet sort – så en lille – men tiltrængt forskønnelse 

 

12. Næste bestyrelsesmøde 

Lisbeth kontakter Anders Kristian og Per. 

Forslag om at mandag bliver mødedag. 

 

 

Tak for husly og god forplejning til Helle 

 

Referent/ Lisbeth 

*Hjemmesiden: Redaktørens hjørne er omdannet til ”aktuelt,” og der er nu dato på opslag. 

Husk at komme med input til historier og nyheder. 


