
Saksild – Nølev Lokalråd 
Bestyrelsesmøde:  onsdag den 30. maj 2018, kl. 19.00 

Sted: Kulturhuset  

Til stede:  Anders Kristian, Dennis, Helle, Lisbeth og Jan   

Referent: Lisbeth 
 

1. Meddelelser v/ Lisbeth                                         

• Levedygtige Landsbyer, Landsbyernes udvikling, bilag 

Bilagene er fine af have en mente i arbejdet med udviklingsplaner. 

 

• Bredbåndspuljen, bilag  

Er ikke relevant for Saksild og Omegn. 

 

• Tilbud om Odder Kunst udstillingsturné, bilag 

Lokalrådet udskyder stillingtagen, da der er en del usikkerhedsmomenter i forhold til Kulturhusets rammer, 

økonomi, forsikringer mm. Hvis muligt, burde tilbuddet måske i stedet ”sælges” til skolerne. 

•  

• Affaldsplan (møde den 30. maj. Bilag 

Lisbeth gav en kort orientering om eftermiddagens møde med Reno Syd. 

Miljøstationen Dyngbyvej/Gl. Bygade blev drøftet, ligeså forskellige sorteringsmuligheder. 

En god app i forhold til sortering er Renosyd-Affald til værdi 

Vær obs. på sorteringsguiden http://www.renosyd.dk/sorteringsguide. 

Der vaskes ikke længere affaldsspande, det er op til den enkelte grundejer. 

 

• Referat fra dialogmøde med MTK-udvalg. –bilag 

Referat fra mødet er udsendt, men i store træk handlede dialogmødet om, at borgerne skal på banen i forhold 

til deres behov for offentlig transport. De muligheder borgerne får bliver primært indenfor den forskellige 

flexordninger, som kan ses på kommunens og Midttrafik hjemmeside. 

der blev tillige drøftet stisystemer og vejvedligeholdelse. 

 

• Orientering/ status fra Helle om ”Eu-satser på Landdistrikterne”  

Helle gav en kort orientering om et netop afholdt møde med kommunaldirektør Henning Haahr, Povl C. 

Henningsen, Jan Kjærsgaard og Helle med henblik på at skaffe midler til et større fælles ”skab liv-projekt” 

Pt. er der lovning på EU-midler (50.000 kr.) såfremt 50.000 lokale kroner kan skaffes. 

Der udarbejdes en ansøgning til Odder Byråd, som man håber, vil bevilge pengene, da det handler om et 

fælles kommunalt tiltag på udviklingsområdet, som lokalrådene gerne bakker op om. 

 

•  Nyhedsbrev udsendt april og maj 

Til orientering 

 

• Norsminde for fulde sejl og andre aktiviteter i juni måned 

Til orientering. Se hjemmesiden for opdateringer 

 

2. Projekt ”Liv i og omkring Kulturhuset 

Anders Kristian gav en kort status. 

Forskellige forhindringer har forsinket arbejdet, men der arbejdes ihærdigt på at få tegningerne 

udarbejdet, så projektet kan sættes i gang. Helle og Anders Kristian koordinerer omkring tegnearbejdet. 

Lisbeth følger op omkring økonomi. 

 



3. Status på henvendelser til Kommunen / Anders Kristian 

Der er fra Vivian Andisch og Karsten Poulsens side givet grønt lys til at Lokalrådet udarbejder/omskriver 

de gamle vedtægter, så vi kan komme videre. 

Anders Kristian udarbejder diverse formalia. Når ny skoleleder tiltræder, forventer vi at han/hun 

indtræder i styregruppen. 

 

4. Busruter, spørgeskema 

Dennis, Hell og Lisbeth orienterede kort om de muligheder Midttrafik fremover vil tilbyde kommunens 

borgere. 

Senest den 20. juni skal Lokalrådet indsende borgerønsker til MTK-udvalget jf. tilsendt spørgeskema. 

Jan udarbejder en elektronisk version af spørgeskemaet som Lokalrådet ”spreder via nyhedsbrev, 

Facebook-grupper, grundejerforeninger, skole mv. Jan og Lisbeth samler data. 

Der afholdes møde med MTK den 27. juni kl. 16.30 – 18.30 – sæt kryds i kalenderen nu 

 

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

Det er fortsat op ad bakke, Byrådet har valgt at høre sagen set fra Østjyllands Brandvæsens side, men 

har valgt ikke at gå i dialog med mandskab og lokalråd. En ret ensidig vinkel set fra Lokalrådets side, 

som derfor – desværre - får lidt svært ved at tage ordlyden om større samarbejde med lokalrådene 

helt seriøst.  

 

6. Referat fra lokalrådenes fællesmøde (bilag) 

Der var især fokus på rapporten ”Levedygtige landsbyer” og på samarbejdet med lokalrådene. Det er tydeligt, 

at Lokalrådene har noget større forventning til formalisering og struktur end det, der lægges op til, men vi 

håber alle, at der over tid findes et fornuftigt leje. 

Mødet med MTK var et fint tiltag. Ønskeligt også fra øvrige udvalg. 

Omkring stisystemer var det forvaltningens holdning, at anlæggelsen af nye stier bedre sker gennem 

lokalrådene end gennem kommunen.  

 

7. Nyt fra fokusgrupperne 

Erhvervsgruppen 

Afholder erhvervstræf den 4. juni på Rude Strand Seniorhøjskole 

  

Projekt samskabelse (Stier mm)   

Intet nyt, men gruppen har stadig fokus på området. 

 

Energigruppen 

Rasmus fraværende 

 

Hjemmesiden 

Der sker løbende forskellige små ændringer. Nyt logo mangler fortsat. 

 

8. Bordet rundt   

Lisbeth:  

Status på cykelruterne -  til orientering 

Nyt fra Arkivet, drømmen om et lapidarium og problemerne med at bevare den lokale historie, hvis 

gamle bevaringsværdige gravsten kasseres. Til orientering og senere opfølgning. 

• Næste bestyrelsesmøde 

Junimødet klares via mail – og samarbejde i fokusgrupper 

Næste bestyrelsesmøde: 13. august. Kl. 19.00 

Herefter foreslås mødedato som den 2. mandag i måneden – med forbehold for aflysninger, hvis 



mødefrekvensen bliver for stor.  

Juli og december ingen møder. Beslutning tages på næste bestyrelsesmøde.  

 

• Hængepartier til senere møder: 

Udarbejdelse af udviklingsplaner  

Projektgruppernes arbejde 

Danmarks dejligste Festival 

Der er ansøgningsfrist til LAG-midler 19.8. 

 


