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Oktober gik over i november, før oktobers nyhedsbrev blev skrevet! Der har været nok at rive i. 
Lokalrådets nye hjemmeside er i luften, der mangler endnu nogle opdateringer, men de kommer pø om pø—layoutet er på 
plads med Ole Grøns dejlige banner, der så fint repræsenterer alt det, vi har herude: Havet, de grønne marker, et samfund 
der spirer og gror, blomstens kronblade, der repræsenterer de områder, der hører under Lokalrådet, nemlig Saksild, Rude, 
Nølev, Assedrup, Driften, Norsminde og Kysing og alle de andre små symboler, som læseren kan hygge sig med at finde. 
Endnu engang tak til Ole Grøn for hans indsats.  
 

Også en tak til Anne Marie og Anders på Kysinggaard, der lagde hus til det første virksomhedsbesøg for erhvervsgruppen. 
Anne Maries gejst og fortællerlyst var smittende. 
Som Anne Maries forfædre er også Anne Marie dybt engageret i såvel gårdens drift som udviklings- og bestyrelsesarbejder. 
Engang var der kreaturer, grise og kyllinger i stort set alle afkroge på gården, i dag er dyrene væk, og der er fokus på jord og 
miljø. 
En begyndende omlægning af driften til pløjefri dyrkning med direkte såning er sat i gang, der tænkes biodiversitet og frugt-
barhedsforbedring gennem såning af frivillige efterafgrøder, og efter en tur i marken på de inddæmmede arealer, var ingen 
af os i tvivl om, at regnormene stortrivedes under den spændende og varierede vegetation. 
 

Man kan læse om virksomhedsbesøget på Lokalrådets nye hjemmeside. Her kan man også læse om, hvordan Bo og Gunvor 
fra  Saxild Ost og Vin allerede er i gang med forretning nr. 2, og man kan læse om andre spændende erhvervstiltag i  
området.  Der er grøde mange steder. 
 

På arealerne nord for Trævænget skal arkæologerne fra  Moesgaard i gang med at hige og søge….  
Vi ved,  at området langs kysten har været beboet helt tilbage fra bondestenalderen, så ligger der mon efterladenskaber, 
der kan fortælle os ny spændende historie? Hvis ikke, satses der på, at området kan byggemodnes primo/medio 2019. 
Spædende bliver det, langsomt får vi byen bundet sammen, i Agervænget skyder den ene bolig efter den anden op,  
nye familier flytter ind, det håber vi også, at der vil gøre i den nye udstykning ved Trævænget, men her håber vi samtidig, at 
nogle af vores ældre medborgere vil finde  lige præcis den boligtype, der skal til, for at de kan blive i lokalsamfundet.  
 
Kystruten nedlægges 
Fra 1. april er det slut. Regionen har besluttet, at de ikke længere ønsker  at bidrage til Kystrutens drift. 
Det kan synes besynderligt set i lyset af, at hele området fra Aarhus over Moesgaard, Ajstrup og langs Odderkysten er  
spækket med turister en stor del af året.  
Vi har mennesker, der bor og arbejder i området, vi har virksomheder, hvis medarbejdere ikke længere kan komme til og fra 
arbejde med offentlig transport, vi har elever, der skal i folkeskole, på gymnasium eller på videregående uddannelser, vi har  
ældre mennesker, der bor i deres sommerhuse, vi har rigtig, rigtig mange, der bliver ramt. Kan vi vækste, hvis vi afskæres fra 
den offentlige transport? Kan flexturene erstatte alt det, der med et pennestrøg er borte fra april? 
Vi ved det ikke! Vi ved dog, at Odder Kommune fra august 2019 sætter et par ekstra skolebusruter ind, så også eleverne fra 
Kysing og Norsminde tilgodeses, og vi ved at man i teknisk afdeling forsøger at finde løsninger. 
Egentlig have lokalrådet ”lukket” kampen for busserne, responsens fra de kommunale myndigheder var nærmest ikke  
eksisterende, og når man har løbet panden mod en mur tilstrækkelig mange gange, ja, så  orker man ikke mere.  
Man finder andet at bruge energien på.  
Rute 302 lukker og slukker! Vi trak vejret dybt, og i skrivende stund prøver vi så alligevel at gøre noget. Febrilsk forsøger vi 
at få borgerne i tale: Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvad gør vi?  Er der gode idéer? Er der nogen, der vil indgå i gruppen, nogen 
af jer, der bliver ramt, det er jeres kamp, der skal kæmpes, vi i Lokalrådet kan ikke magte opgaven alene. 
Kontakt Lisbeth, hvis du vil gøre en forskel.  
 
Affaldsplan 2019 - 2022  

Der har længe været arbejdet med den nye plan, og nu er Renosyd er ved at have de store linjer på plads, derfor vil de 
gerne præsentere den for ”folket.”  
De afholder i november måned en række events, hvor de sammen med lokalpolitikere fra Skanderborg og Odder stiller 
sig op på genbrugspladser og et par andre steder til en uformel snak om fremtidens affaldshåndtering.  
Alle er velkomne til at komme forbi til en snak og en kop kaffe.  

Du/I kan læse mere om arrangementet og se tider og steder her: http://www.renosyd.dk/andet/7-events-i-november-
moed-lokalpolitikerne-til-en-snak-om-fremtidens-affaldshaandtering/ 
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Projektgrupperne 
Lokalrådets projektgrupper har på det seneste haft en del udfordringer: 
 

Infrastrukturgruppen: 
Problematikken omkring Kystruten  
 

Erhvervsgruppen 
På vores  spændende virksomhedsbesøg på Kysinggaard i september blev det besluttet, at vi i november måned skulle følge 
op med et nyt arrangement med fokus på hvordan, vi herude kunne søge fondsmidler til diverse udviklingsarbejder i  
området. Det har været komplet umuligt at få foredragsholder og kalender til at gå op i en højere enhed. 
Derfor er arrangementet udsat til januar.  
Styregruppen arbejder dog internt med flere forskellige projekter, som vi kommer til at høre meget mere om.  
 

Spisevenner 
er udsat til 2019. Som ved erhvervstræffet var det vanskeligt at få lokaleforholdene på plads, og da kun en enkelt ”Ven” 
meldte sig på banen, og ingen herudover udtrykte de store behov for projektet, har vi lagt det lidt til side. 
 
Varme og energi 
Også her var det en udfordring af finde en tid i Kulturhuset, det må siges at være et luksusproblem, for det må vel reelt set 
betyde, at huset bliver brugt. 
Men:  
Torsdag den 29/11 -19-21, skulle det være ganske vist! 
Rasmus Bundegaard Eriksen og Odder Forsyning vil stå for en spændende aften både for de, der allerede har fået  
fjernvarme og de, der påtænker at få det. 
Rasmus vil blandt andet komme omkring indstilling af teknik, afkøling af fjernvarmevandet, økonomi, e-forsyning APP og at 
det fortsat er muligt at få fjernvarme. 
Nærmere følger. 
 

Tilbud til alle erhvervsvirksomheder i området: 
Vi forsøger efter bedste evne at få alle virksomheder noteret under ”Erhvervsliv” på hjemmesiden! 
Firmanavn og kontaktoplysninger opdateres løbende, vi arbejder med det nye layout, men ønsker man en kort firmaprofil 
tilføjet, er det muligt. Det handler blot om, at man lige skriver nogle linjer (max en 3-4 stykker) om hvem man er/hvad man 
kan, så sætter vi det på. Det er ganske gratis! 
 

Kulturhaven 
Vi håber, at I har fundet projektforslaget spændende. 
Vi vil i januar måned indkalde til et Borgermøde i håb om, at vi kan få igangsat etape 1. 
Vi har fortsat behov for, at nogen byder ind med en hjælpende hånd. 
Kontakt Anders Kristian Krogager,  hvis du har forstand på projektledelse, fundraising, jura, projektering, konkret byggeri/
anlæg osv. osv. Alle hænder kan bruges, når vores fælles Kulturhave skal etableres.  

 
Arrangementer 
 

Kræftens bekæmpelse 
Foredrag  om Arv og Testamente i Pakhuset i Odder d. 13. november kl. 18.30 – 20.30.  
Det er gratis at deltage. Tilmelding til  vestergaard.stranden@gmail.com eller en sms på 2286 5287. 

 
Næste åbne bestyrelsesmøde er mandag den 14. januar kl. 19.00 i det gamle sognerådslokale - nu det lokalhistoriske Arkiv, 
på Saksild Skole. 
Bliver vi flere, end vi kan være i lokalet, rykker vi i Kulturhuset. 
 
Lisbeth Bonde 
Formand 
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