
Saksild – Nølev Lokalråd 
Bestyrelsesmøde:  mandag den 13. august 2018, kl. 19.00 

Sted: Kulturhuset  

Til stede:  Anders Kristian, Helle, Dennis, Rasmus, Lisbeth 

Referent: Lisbeth 
 

1. Meddelelser v/ Lisbeth                                         

• Bredbåndspuljen,  

Som tidligere nævnt er det muligt at ansøge bredbåndspuljen, hvis der er områder i kommunen med dårlig 

dækning. Saksild og Omegns Lokalråd har taget muligheden til efterretning men ikke gjort yderligere.  

 

• Dialogmøde med MTK-udvalg i juni omkring kollektiv trafik blev aflyst. 

Nyt møde er afholdt dd. 

I mødet deltog Anders Kristian, Dennis og Lisbeth 

Fremtidens kollektive transport bliver for os i oplandet primært flexbus og flextur. 

Der ligger en stor opgave i at formidle mulighederne ud til lokalbefolkningen. 

Brochuremateriale kan fås hos Lisbeth. 

Borgerne kan desuden læse mere på Midttrafik’s hjemmeside, hvor der også findes en prisberegner. 

Lokalrådet har mulighed for at afholde et temamøde for borgerne, hvor vi kan indkalde oplægsholdere for 

kommune eller Midttrafik. 

Besluttes senere. 

Anders Kristian og Rasmus arbejder videre med alternative løsninger. F.eks. ”pendlerpunkter” – skal have 

området afdækket juridisk/etisk. 

Tager kontakt til Casper Grønborg Odder kommune og Ryan Moric i Hou, hvor der arbejdes med et lignende 

projekt. 

casper.gronborg@odder.dk og ryan@moric.dk  

Hvis projektet synes fornuftigt, ansøger Lokalrådet Odder Kommune om midler til igangsætning indenfor 

transportpuljen. 

 

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

Som tidligere nævnt har Fælleslokalrådet indsendt en ansøgning til kommunen i håb om økonomisk støttet til 

et samarbejdsprojekt hvor tanken var at styrke og formalisere det samarbejde, der skal være 

lokalråd/kommune Lokalråd/lokalråd og Lokalråd/borger imellem.   

Kommunen ønsker ikke at støttet projektet, men henviser til at lokalrådene er tilgodeset gennem de 250.000 

årlige lokalråds-kroner, som det står dem frit for at bruge til omtalte projekt.  

Lokalrådet tager beslutningen til efterretning og afventer fælleslokalrådets indstilling. 

  

• Ny pædagogisk leder på Saksild Skole 

Som ny pæd. Leder er tiltrådt Anders Nielsen 

Lokalrådet vil lægge op til, at der afholdes et årligt koordineringsmøde samt kvartalsvise henvendelser ”Er der 

nyt fra…” Det er vigtigt, at skolen fortsat er en stærk akse i lokalsamfundet. 

Lisbeth tager kontakt og ”hilser på” ligesom hun vender tanken med Vivian Andisch, som hun har et møde med 

i anden anledning. 

 

• Fællelokalrådsmøde fremrykket til 6. september  

Kort orientering fra Lisbeth om de udfordringer flere lokalråd giver udtryk for der ligger i ikke at have 

forventningsafklaringer på plads. Lisbeth og Helle deltager i fællesmødet. Om muligt også Dennis. 

 

• Tilbud fra Odder Kommune om støtte til Projekt Spiseven med 3.000,00 i 2018 og 6.000,00 i 2019 

Ansøgningsfrist 1.8.  
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Lisbeth og Dennis har givet foreløbig tilsagn, da lokalrådet var gået på ferie og svarfristen var kort. 

Lisbeth orienterede om projektet 

Foreløbig arbejder vi med en model, hvor Rude Strand Højskolen måske kan lægge hus og faciliteter til. 

Lisbeth har talt med sundheds- og omsorgschef Anne Stenbæk, og vi arbejder frem mod at 

Hjemmeplejen/sundhedsområdet bidrager med små foredrag og ”godt at vide” så spisedagene ud over det 

sociale ved spisningen også får et oplysende indhold. 

Lisbeth er pt. i tæt samarbejde med formand for Rude Strand Højskoles Venner – og menighedsrådsformand 

Hans Mogensen med henblik på igangsætning. 

For at projektet skal lykkes, er det vigtigt, at vi finder de sårbare ældre + en flok venner, der er villige til at 

ledsage og bruge en halv dag i den gode sags tjeneste – eks. en gang om måneden. 

 

• Tilbud fra Martin Mikkelsen C om møde med Lokalrådene 

Lokalrådet foreslår at mødet bliver afholdt i regi af fælleslokalrådet. 

Lisbeth tager forslaget med den 6. september 

 

• Invitation til indvielse af legeplads og aktivitetscenter ved Hundslund skole 13. august (vedhæftet) 

OBS. tilmelding til heidi@gautschi.dk hvis man ønsker at deltage/ til efterretning 

 

• Borgermøde om budget 

23. august kl. 19.00 på Park Hotel 

”Kommer det os ved?” Orientering v/ Helle og Lisbeth 

Begge appellerer til, at området prioriteres højt. Vi skal være skarpe på budgetterne og de områder, som vi 

ønsker tilgodeset. 

Lisbeth og Helle deltager i mødet. 

Forslag til møde i fælleslokalråds-regi: Møde med Jørgen Bruun, Økonomiafdelingen 

 

2. Projekt ”Liv i og omkring Kulturhuset 

Status v/ Anders Kristian og Helle 

Der ligger nu et oplæg, som skal visualiseres. Projektet er omdøbt ”Kulturhaven,” og rummer mange muligheder 

for hygge og samvær i omgivelserne ved skole/Kulturhus. 

Arbejdsdokumentet sættes på hjemmesiden og omtales i næste nyhedsbrev (Lisbeth) 

Obs. Husk overdækket terrasse/markise og grill. 

Anders Kristian og Helle arbejder videre med projektet. 

 

3. Udarbejdelse af vedtægter mv. omkring Kulturhuset 

Nye og reviderede retningslinjer er under udarbejdelse.  

Anders Kristian er fortsat ankermand på opgaven, og han har tæt kontakt til Borgerforening og skolen, som indtil 

videre repræsenteres ved adm. leder Vivian Andisch.  

Det materiale der pt er udarbejdet, er rigtig fint og dækkende - Hængepartier er bl.a. nøgler, adgang til 

kalendermodul, ordensregler, erstatningsansvar, Anders Kristian arbejder videre på sagen.  

 

4. Lokalrådene i Odder Kommune 

Lokalrådet havde en drøftelse af hvilke opgaver, der for os at se ligger i lokalrådsregi. 

Vi har oplevet såvel det gode, konstruktive samarbejde men har også haft oplevelsen af ikke at blive hørt og 

anerkendt eks. i sagen omkring Redningsbåden. 

Der er også spørgsmål om, hvor grænsen mellem lokalrådsarbejde og kommunal administration ligger. 

Saksild og Omegns Lokalråd anser det vigtigt, at vi ved dialog gennem fælleslokalrådet finder en platform, som 

alle kan se vedkommende og udbytterig. 

Lokalt er vores håb, at retorikken kan ændres, så der stilles spørgsmål fremfor krav. 

Eks.: Hvad kan vi gøre, for at forskønne jeres område? Hvad kan vi gøre for at …… 

Lokalrådet stillede spørgsmålet: 

Hvordan får vi folk med – det er ikke Lokalrådet, der skal fostre idéerne og føre dem ud i livet. Mange vil meget, 
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men der sker alligevel ikke rigtig noget. 

Lad os f.eks. kaste spørgsmålet ud: ”Lad os gå din rute” – som inspiration til spændende gåture i området. 

Herved dukker måske også spændende stier og ukendte veje op. 

 

Lokalrådets vision er, at vi kan udvikle Saksild og omegn i en retning, så det bliver et godt sted at være fra ”fra 

vugge til grav.” 

 

5. Nyt fra fokusgrupperne 

 

• Infrastrukturgruppe 

Se punkt 1: Dialogmøde med MTK 

 

Erhvervsgruppen 

Helle gav en status på gruppens arbejde. 

Der afholdes et arrangement for borgerne i september. Dato følger  

  

Projekt samskabelse (Stier mm) 

Dennis gav en kort orientering 

Et spændende projekt kunne være, om stien fra Hou kunne fortsættes helt til Norsminde. 

Se tillige punkt 4: Lad os gå din rute 

Og afdæk også, hvem der bruger stien fra Hou til Hølken – stil spørgsmålet: Hvordan kan stien fortsætte – vil 

det give værdi? 

Stigruppen arbejder videre med projektet 

 

Energigruppen   

Ramus er blevet valgt ind i Fjernvarmeværkets bestyrelse. Til lykke til Rasmus 

Der afholdes et nyt temamøde om fjernvarme i oktober. 

Rasmus finder en dato i oktober og laver et oplæg til aftenen 

(Billigere fjernvarme: Hvordan? – Styr dit forbrug. – Brug af appen) 

 

Hjemmesiden 

Ole Grøn har tegnet et banner til lokalrådets hjemmeside. 

Bestyrelsen havde stor ros til Ole. 

Banneret er i Oles sædvanlige streg.  

Der er i banneret en blomst med 7 kronblade, der repræsenterer hvert af vores områder (Nølev, Driften, 

Assedrup, Kysing, Norsminde, Rude og Saksild)  

Tingene spirer og gror. Her er grønne marker og sejlbåd langs kysten. 

Der er tillige en sol ( Saksild og Omegns Lokalråd) 

Lisbeth sætter nu gang i det videre arbejde med omlægning af hjemmesiden. 

 

Der appelleres til at ALLE bliver bedre til at komme med lokale input, sjove og skøre historier, datoer til 

kalenderne – alt det, der kan binde os sammen, så vi ikke bare er 117 små enheder, der ikke aner, hvad naboen 

laver eller hvad der rører sig i vores samfund. 

 

 

Nyt banner mm er under udarbejdelse (Lisbeth) 

6. Bordet rundt   

Lisbeth:   

Nyt fra arkivet. Obs. 28. august og 4. september: Kirkegårdstur: Bevaringsværdige gravsten 

 

Veje – status 



Trafikdæmpende foranstaltning i Rude er igangsat. Bump er lavet, det males rødt en af dagene 

Gitte Rasmussen fra Teknisk afdeling har rykket Drift og Service, da der endnu ikke er reetableret efter 

fjernvarme-gravningen. Der mangler fortsat asfalt og maling af hvide streger og cykelsti. 

• Næste bestyrelsesmøde 

Der er fremsat forslag om at fremtidige bestyrelsesmøder afholdes den 2. mandag i måneden. 

Ingen møder i juli og december. 

Mødedatoer Forslag: 

Det var ikke umiddelbart muligt at finde en dato til et september møde. Bliver der presserende sager, må vi 

tage den derfra. 

Følgende mødedatoer er besluttet og sættes i fælleskalenderen. 

Noter dem i egen kalender. 

Oktober 8. 

November 12. 

Januar 14. 

Februar 4. (OBS. 1. mandag Uge 6.) 

Marts  Generalforsamling (dato aftales med Borgerforeningen) 

Lisbeth reserverer lokaler. 

 

• Hængepartier til senere møder: 

Udarbejdelse af udviklingsplaner  

Projektgruppernes arbejde 

Danmarks dejligste Festival 

 


