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Endelig blev det forår. Alting pibler og gror, og som man kan se af månedens billede, har selv transformerstationen i Assedrup skiftet farve. 
Til det bedre –om end den fortsat  føles lidt malplaceret ved den smukke ådal og i  

det gamle landsbymiljø. 

Med solens komme trænger vi i den grad til at komme ud, det er nu, haverne skal trimmes, og det er nu, de tomme huse skal sælges, vi skal 
vise vores gæster,  at Saksild og omegn er et levende og spændende område, hvor der er godt at bo og være. 
 
”Saksild til salg”  
er overskriften på en opfordring til alle, der gerne vil købe nyt hus. 
På initiativ fra Brian Brohus ”Fokusgruppe Erhverv” får alle en unik mulighed for at besøge herlighederne den 13. maj mellem kl. 12 og 14, 
hvor ejendomsmæglerne vil byde på såvel ”åbent hus som åben grund” arrangement. 

Ud og se på 
Det er nu og de næste måneder, vi skal ”ud i det blå  ud og se på…” 
Det udnytter man i Norsminde, hvor  Foreningen ”Krydsfelt Norsminde” har overtaget arrangementet med afholdelse af grundlovsmøde 
efter Norsminde Bylaug, som blev nedlagt sidste år.  
Den 5. juni vil der derfor, traditionen tro, være flaghejsning ved den gamle kirkeruin kl. 10.00 og grundlovsmøde i haven bag Ishuset ved 
Norsminde Havn kl. 14.00. 
Her vil grundlovstalen blive holdt af forstander på Rude Strand Højskole Carsten Holvad, og der vil være plads til et par timers samvær og 
hygge.  
Læs mere under ”aktuelt” på Lokalrådets hjemmeside, og derudover kan vi blot appellere til at kigge i fælleskalenderen, hvor alle 
arrangementer af almen interesse, som vi bliver bekendt med, vil blive slået op. 
F.eks. kan nævnes, at Rude Strand Højskole i denne uge afholder såvel generalforsamling i ”Venneforeningen” som ”åben højskoledag.” 
Seniorklubben byder både i maj og juni på spændende udflugter, og også vikingemarked, Norsminde for fulde sejl og en cykeltur med  
lokale fortællinger arrangeret lokale aktører i samarbejde med Odder Kommune og ”Kultur på cykel” venter forude. 
 
Viden der ikke deles, er unyttig viden. 
Send en mail til lokalrådets formand/webmaster på lisbeth.bonde@outlook.dk, hvis du har input til kalenderen. 
 
Lokalrådets hjemmeside 
er fortsat under ”ombygning.” ”Redaktørens hjørne” er blevet til ”Aktuelt” og her vil vi løbende opdatere med små og store nyheder fra 
området. Referater, høringssvar og diverse skrivelser er blevet kategoriseret, forenings– og erhvervsregister holdes ajour så  godt vi formår, 
husk at give besked ved ændringer, det er en gratis service til byens borgere. 
Vi håber, at vi inden længe kan præsentere siden i et nyt og lidt mere spændende layout, og skulle der blandt læserne sidde én, der har en 
lille lokalredaktør i maven” og kunne have lyst at bidrage med lidt lokalt nyt, tager vi så hjertens gerne imod. 
 
I lokalrådets bestyrelse arbejder vi støt og roligt videre med de mange projekter, der blev sat i søen i 2017. 
Nu og her fylder infrastruktur og redningsbåd meget, det samme gør projekt  
”Skab liv i og omkring Kulturhuset.” 
status er, at de mange gode idéer fra Borgermødet den 11. marts er ved at blive sat på papir, vi hæmmes dog lidt af, at et møde med den 
nye administrative skoleleder Vivian Anditsch hænger lidt i bremsen, så alle formalia omkring brugen af huset og udenoms-arealerne ikke 
er helt på plads. Seneste nyt er, at Vivian mødes med kommunens jurister i denne uge, hvorefter vi indkaldes til møde.  
  
Infrastruktur 
Miljø– teknik og klimaudvalg har inviteret alle lokalråd til et møde den 3. maj fra 19.00 til 21.00 med henblik på at drøfte kollektiv trafik, 
trafiksikkerhed, planlægning med mere.  
Et længe ventet møde, som lokalrådene har set frem til, og konstruktivt vil gå ind i. 
Vi har dog, selvom vi har mange idéer og planer om borgerinddragelse og alternative transportmuligheder, besluttet af afvente mødet, for 
ikke lokalt at igangsætte et masse unødigt arbejde. 
 
Sikkerhed til vands og til lands 
Meget arbejde og research er lagt i kampen for at for at bevare vores lokale redningsbåd. Vi har fået aktindsigt i alle udkald i 2017,er gået 
dybt i aftaler, byrådsbeslutninger, regnskaber, responstider mv., og vi er mildest talt rystede over, hvad der sker  på beredskabsområdet i 
Odder Kommune.  
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Fra lokalrådets side er budskabet klart:  
Sikkerheden til lands og til vands vil vi ikke gå på kompromis med. 
 
Til dato har vi ikke formået at få beslutningstagerne - vores folkevalgte politikere -  i tale. 
Den 30. april har vi derfor valgt at benytte den åbne spørgetid i forbindelse med byrådsmødet til at stille skarp på sagen. 
Efterfølgende har vi konstateret, at spørgetiden er en finurlig ting. 
Spørgsmål kan stilles af kommunens borgere, og skal naturligvis være af almen interesse, men da spørgetiden ikke er en del af selve byråds-
mødet, vil de ikke blive offentliggjort eller ført til referat, ligesom vi er blevet orienteret om, at baggrunden for spørgsmålene ikke vil blive 
medtaget i spørgetiden, men at ”byrødderne” forud for mødet vil få tilsendt skrivelsen i den fulde ordlyd. 

Vi kan derfor blot appellere til, at man møder op i forbindelse med byrådsmødet, hvis man har interesse for sagen, men vi vil naturligvis 
også skrive om den på hjemmesiden, hvor I tillige kan finde spørgsmålene—med forklaring.   
Se : Saksild og omegns Lokalråd spørgsmål 
For nærmere uddybning kan lokalrådets formand kontaktes. 

Åbne møder 
Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele. 
Derfor har bestyrelsen besluttet, at alle bestyrelsesmøder som et forsøg er åbne møder, hvor områdets borgere er velkomne til at deltage, 
hvis et eller flere punkter har interesse. 
Mødedato vil blive annonceret på hjemmesiden og i Nyhedsbrevene. 
Dato for mødet i maj er desværre endnu ikke på plads, men hold øje med kalenderen. 

 
Bedste forårshilsener 

Lisbeth Bonde 
Formand 
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https://www.saksildlokalraad.dk/referater/bestyrelse

