
Saksild – Nølev Lokalråd 
Bestyrelsesmøde:  mandag den 8. oktober 2018, kl. 19.00 

Sted: Saxild Arkiv (Saxild Skole) 

Til stede:  Dennis, Anders Kristian, Lisbeth 

Referent:  

 

1. Meddelelser 

• Niels Munkholm Møller 

Niels har tilbudt at lave små artikler, nyheder og virksomhedsportrætter til hjemmeside og Nyhedsbreve 

 

• Tilbud fra Domi 

Tilbud til lokalrådene om at bidrage med ideer til lejeboliger i oplandet, Lisbeth kontakter Fælleslokalrådet, 

vi vender behovet på et senere møde. 

 

2. Siden sidst 

• Møde i grønt Partnerskab (Anders Kristian og Lisbeth) 

Anders Kristian og Lisbeth gav et kort referat fra møde. 

Lokalrådet bakker op om initiativerne, og vil i forbindelse med igangsætning også skulle præstere nogle 

”mandetimer” til enkeltopgaver. 

Se projektet på: 

https://www.krydsfelt-norsminde.dk/gront-partnerskab 

 

• Møde, Saksild Skole 

Lisbeth har afholdt møde med pædagogisk leder Anders Nielsen, har desuden talt med Vivian Andisch  

Kort orientering og drøftelse af fremtidigt samarbejde 

Det er vigtigt, at skolen fortsat er en stærk akse i lokalsamfundet. 

Aftalt med Lars Jensen, at han fremover får dagsordener fra lokalrådet og deltager ad hoc 

 

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

 

• Møde i Fælleslokalrådet, (Lisbeth) 

Lisbeth gav en kort orientering – se desuden referat på lokalrådets hjemmesiden. 

På trods af den nuværende afmagtsfølelse i forhold til begrebet SAM-arbejde og dialog med kommunen,  

er vi i lokalrådet enige om, at vi arbejder videre med ”løftet pande,” samtidig med at vi håber på, at 

Fælleslokalrådets arbejde med at udarbejde et oplæg til en formaliseret struktur, vil bære frugt. 

3. Borgermøde, budget (Lisbeth) 

Lisbeth orienterede kort om mødet og om de to skrivelser (cykelsti på Rude Havvej, som nu yderligere belastes 

ved  Letbanens knudepunkt på Rude Havvej – og færdiggørelse af trafiksikring i Rude) som hun og Helle havde 

indsendt i 11.time i forhold til budget 2019. 

Fremadrettet ønskes dato for indsigelser, kommentatorer med mere være tilgængelige for lokalråd/borgere 

(er sat på Fælleslokalrådets liste om udfordringer) 

 

Kulturhaven, orientering v/ Anders Kristian 

Drøftelse og den videre plan 

For at arbejdet skal lykkes, er det vigtigt, at vi får ”folk” op af stolene. 

Projektet skal synliggøres via opslag – samtaler med mere. 

Kontakt til erhvervsdrivende om arbejdsopgaver + evt. sponsorater og/eller timesponsorater 

https://www.krydsfelt-norsminde.dk/gront-partnerskab


Der afholdes stormøde primo januar : ”Hvem vil tage det første spadestik” 

Projektet laves etapevis – begyndende med zone 1 

Vi har brug for hjælp til søgning af fondsmidler mm. 

Anders Kristian kontakter Projektkonsulent Bendt Nielsen, 20 99 72 22. 

 
4. Udarbejdelse af vedtægter mv. omkring Kulturhuset 

Anders Kristian orienterede om at Tina Callesen, repræsentant for Borgerforeningen og skoleleder  

Vivian Andisch er i gang. Forventes færdiggjort før årsskiftet 

 

5. Opslagstavler/infotavler  

Der er enighed om at vi har behov for yderligere infotavler. 

Lisbeth indkøber klik-rammer til brug for infotavle opsat på væggen ved Idrætsforening/arkiv,  

Herudover arbejdes videre med idéer til nye opsætningssteder + udbygning af eksisterende.  

 

6. Nyt fra fokusgrupperne 

 

Infrastrukturgruppe 

Ansøgning fra Lokalrådet v/ Anders Kristian om midler til afdækning af alternative transportmuligheder  

i området gav negativ respons fra Odder Kommune. 

Efterfølgende har Lisbeth  fået lovning på, at forespørgslen ville blive sendt videre til politikerne 

 

Erhvervsgruppen Lisbeth:  

Lisbeth orienterede om det netop afholdte Erhvervstræf på Kysinggaard. 

Næste arrangement er den 26.november, hvor der inviteres en foredragsholder med forstand på søgning af 

Fondsmidler mm.  

Mødet afholdes antageligt hos Helle, da Kulturhuset er i brug af ”Nørklerne” 

 

Projekt samskabelse (Stier mm)  

Anders Kristian opdaterede på området. Pt. er der tale om et stisystem i forlængelse af den nye udstykning 

Agervænget.  

Anders Kristian kontakter Kim Hvenegaard m.fl. så der kan skabes sammenhæng med den kommende 

udstykning ved Trævænget og de naturværdier der er omkring Vorbækgaard (Kims gård) 

Der arbejdes videre med projektet primo 2019. Interesserede parter skal på banen med andet end ”det kunne 

være godt at…….” 

 

Energigruppen  

Se mail fra Rasmus. 

Der afholdes Borgermøde for alle, både dem med fjernvarme og dem der ikke har fået det. 

Mødet bliver om indstilling af teknik, afkøling af fjernvarmevandet, økonomi, e-forsyning APP, og at der stadig 

er mulighed for at få fjernvarme. 

Da Kulturhuset ikke er ledigt tirsdag den 6. november, som Rasmus foreslår, arbejdes der pt for at  finde en ny 

dato. Denne meldes ud snarest. 

 

 Spisevenner Status ved Lisbeth 

Det er vanskeligt at få en dato i stand med Rude Strand Højskole. 

Derfor er arbejdet pt på stand by 

 

Hjemmesiden, Status ved Lisbeth 

Den nye hjemmeside forventes i æteren ultimo oktober 

Kort debat om integration af Facebook som nyhedsmodul (pris ca. 400 kr.) som vi i første omgang har valgt 

IKKE at medtage. Det kan altid kobles på senere. 

Idrætsforeningen har ikke mere behov for den store plads på siden, og fjernes derfor fra hovedmenuen. 



7. Bordet rundt 

Ny formand for Borgerforeningen er Torben Blum. 

Lisbeth sender fremover dagsordener mv. til Torben. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

 

• Følgende mødedatoer er besluttet og sættes i fælleskalenderen. 

November 12.  

Januar 14. 

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

Marts  Generalforsamling (dato aftales med Borgerforeningen) 

    Lisbeth reserverer lokaler. 

 

OBS: 

Anders Kristian er i Finland i november måned. 

 

 

 

 

 

Hængepartier til senere møder: 

Udarbejdelse af udviklingsplaner  

Projektgruppernes arbejde 

Tilbud fra Martin Mikkelsen C om møde med Lokalrådene 

Tilbud fra Casper Grønborg om møde med Lokalrådene 


