
Fælles lokalrådsmøde    REFERAT 

Torsdag den 6. september 2018, fra kl. 19.00 til kl. 22.00  

Boulstrup Forsamlingshus, Vestergårdsvej 48, Boulstrup   

Deltagerkreds: 2 fra hvert lokalråd  

1. Velkomst ved Jens Møller   

Jens bød velkommen med en bemærkning om, at vi blev lidt flere end de 10 der havde meldt deres 

ankomst (18 fremmødte) 

 

2. Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

 

3. Valg  

a) Ordstyrer    Jan Kjærsgaard blev valgt 

b) Referent    Lisbeth Bonde blev valgt 

 

4. Mødestruktur for fællesmøder / møder i fordelingsrådet  

Fremover afholder Fælleslokalrådet 4 årlige møde 

Fast mødedato er den 2. onsdag i måneden i februar, maj, august og november 

De to fordelingsmøder – ligger i februar og august. Her deltager formand eller stedfortræder for de 

respektive lokalråd. På møderne i maj og november kan 2 personer fra hvert lokalråd deltage. 

Jan Kjærsgaard kontakter Odder Kommune med henblik på, at mødet mellem lokalråd og kommune 

afholdes ultimo maj. 

Ligeledes sikrer Jan af fordelingsrådets reguleres i forhold til ovenstående. 

5. Samarbejde  

a) Odder Kommune 

Debatten var livlig og med mange gode pointer.  

Lokalrådene har fortsat brug for en forventningsafklaring; vi tror på, at alle vil lokalrådene det bedste, men 

der er fortsat for mange frustrationer. 

Fælleslokalrådet besluttede derfor, at der på næste møde nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et 

oplæg til en formaliseret struktur, som kan fremlægges på mødet i maj. 

 ”Ønsker/input” sendes til Jan Kjærsgaard 
 

Lokalt skal rådene fortsat i en positiv ånd kæmpe for vigtige sager, og ikke lade sig standse af et første 

negativt svar. 

Tag kontakt til forvaltning eller politikere efter behov, inviter dem, tag fat i dem, der er ingen facitliste på 

rigtigt eller forkert. 

Har man brug for hjælp til projektstøtte: Kontakt Martin Hauge 

Forslag om et fællesmøde med økonomichef Jørgen Bruun i forbindelse med budgetlægning/budgethjul 

Forslag om en fælles ”stop-op-dag” en gang årligt mellem lokalråd og politikere  
 

Evt. byrådsmøde i oplandet. 

Meningerne var delte om såvel idéen som effekten. Hvis det skal give mening, bør der være åbent for en 

borger/politikersnak eller en udvidet lokal spørgetid på eks. en time lød et forslag. 

 

b) Andre, f.eks. Reno Syd  

Der blev udvekslet synspunkter i forhold til indbydelser af forskellig art. 

Kan man som bestyrelsesmedlem tale på alles vegne? Skal al info-materiale deles med borgerne eller blot 

behandles i de respektive bestyrelser? 

Igen: Intet er rigtigt eller forkert. 

Konklusion: Tag de opgaver der føles relevante, alle behøver ikke altid at give deres besyv med. 

Bestyrelserne er på generalforsamlingen valgt til at repræsentere områdets borgere, så man må bruge sin 

mavefornemmelse. 



 

c) Imellem lokalrådene  

4 årlige møder i fælleslokalrådet er fint, herudover kan man med fordel lave ad hoc grupper rådene 

imellem, hvor der er fælles berøringsflader.  

Forslag om at lokalrådene kan få adgang til hinandens Facebookgrupper til inspiration. 

Følges op på næste møde 

 

6. Kommunikation - intern og ekstern  

Forslag fra Rasmus Blicher om et mini-kursus for lokalrådene med deltagelse af Anja fra Odder Avis om 

blog-indlæg mv. 

Der var opbakning til kurset, Jens Møller kontakter Rasmus desangående. 

Mail-henvendelser 

Opfordring: Brug ”besvar-alle” med omtanke 

 

7. Hvorfor lokalråd  

a) Inddragelse/involvering af borgerne  

Erfaringsudveksling 

Hjemmesider, Facebook, nyhedsbreve, borgermøder, direkte henvendelser, fællesspisninger, byvandringer 

og meget, meget andet. 

Rådene griber det meget forskelligt an, men et fælles træk er, at borgerinddragelse koster et ihærdigt 

benarbejde – det er langt fra alle, der ved, hvad lokalrådene står for, hvad de kan, og hvad de skal.  

Opfordring: Søg inspiration hos hinanden. 

 

b) Forventningsafstemning ift. opgaver for lokalrådene  

Se punkt 5 a. 

 

8. Lokalrådspuljen 

Ajourført regnskab vedhæftet til orientering. 

De mange bankgebyrer såvel for at have en konto som ved kassererskift er en udfordring. 

Findes der en fælles løsning eller nye muligheder? 

Tages op på næste møde. 

9. Kort orientering fra lokalrådene 

Saksild og Omegn: 

Spisevenner forsøges igangsat på Rude Strand Højskole. 

Der vil i forbindelse med arrangementerne være oplæg fra ”Hjemmeplejen”/Sundhedsområdet 

Hvordan får vi afdækket hvor de sårbare ældre sidder? Kan Hjemmeplejen involveres? 

Har fået afslag fra kommunen på ansøgning om midler til forsøg med alternative befordringsmuligheder. 

Inder det besynderligt, når tanken netop er, at mulighederne skal afdækkes. 

Hjemmesiden er under forandring. Ole Grøn har som sit tilskud til det lokale samarbejde tegnet et banner 

til siden.  

Der arbejdes støt og stabilt i fokusgrupperne. 

Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv har afholdt 2 ”gratis” kirkegårdsvandringer med fokus på gamle 

gravsten/kulturminder og spændende fortællinger om de mennesker, der gjorde en forskel i området. 

Hundslund: 

Aktivitetspladsen indviet, har modtaget rapport fra Moesgaard og arkæologiske undersøgelser på Terndrup 

Vestermark, det er blevet muligt for skolens elever at følge effekten af vindmøllerne 

Randlev 

Multibanen ved Randlevskolen er blevet indviet 

Anne arbejder fortsat med at skaffe midler fra EU-puljen til projekt. Samarbejde med Landdistrikternes 

Fællesråd  

 

 



Fillerup 

Kampen for at få Vippebrøndshuset retur til Fillerup er ”op ad bakke” 

Udfordringer omkring trafiksikring og i den grad også eftervirkningerne af oversvømmelserne i august. 

Ørting 

Spisevenner igangsættes, der er etableret vejbump i Amstrup. 

I Ørting er arbejdet med en ny og bedre ”byport” sat i gang. Lokalrådet skal selv bekoste, hvis der skal 

plantes træer, hvilket de har besluttet at gøre. 

De sidste byggegrunde er solgt. Moesgaard er i gang med udgravninger og har fundet spor fra 

Middelalderen. 

Boulstrup 

Der er kommet nyt tag på forsamlingshuset. 

Arbejder med kondisti, gå-ruter og hytter 

Alrø 

Flisepladsen er indviet. Der er opsat borde og bænke. 

Udfordringer med autocampere/overnatning 

Gylling 

Demonstration for cykelsti den 14. september kl. 16.00. 

Prisen er tilsyneladende løbet løbsk. 

Købmagergade bliver lukket for tung trafik. 

Projekt Møllens Venner. 

Torrild 

Er ved at revidere udviklingsplanen 

Legepladsen er færdig. 

Dyngby 

Mange små projekter, byvandring med mere end 80 deltagere, roser landmændene for de flotte 

blomsterrabatter, drømmen om en kyststi, mange positive historier 

Hou 

Udviklingsplanen er færdig. 24 sider. Trykkes i 2000 eksemplarer. Uddeles til alle – sendes til politikerne. 

Hou tager den med til det næste fællesrådsmøde. 

Velkommen til nye borgere, Fungerer fint. 

Tager infomappe med til næste fællesmøde til inspiration. 

Hou Søpark: Der arbejdes støt og roligt. Snart i mål økonomisk. 

Bjerager: 

Bålhytten er oppe at stå. Der er indkaldt til fernisering og fællesspisning. 

10. Eventuel  

Vær obs på at der lokale muligheder for ”sponsorstøtte” til mindre projekter 

Hvornår er de enkelte lokalråd etableret? Oversigt kan laves på næste møde. 

 

Næste møde: 14. november i Falling Forsamlingshus 


