
Saksild – Nølev Lokalråd 
Bestyrelsesmøde:  mandag den 12. november 2018, kl. 19.00 

Sted: Saxild Arkiv (Saxild Skole) 

Til stede:  Helle, Dennis, Lisbeth, Rasmus, Jan 

Referent: Lisbeth 

 

1. Meddelelser 

• Tilbud fra Domi 

Tilbud til lokalrådene om at bidrage med ideer til lejeboliger i oplandet. 

Punktet er på fælleslokalrådets møde den 14. 11. deltager af Herdis fra Domi. 

Lokalrådet bakker op om tanken, og foreslår en udbygning af eksisterende boliger i Blommevænget – eks. 

Blommevænget 1-99. 

 

• Skrivelse fra Martin Hauge med en reminder om brug af kommunens ”stiportal” 

Husk, at ønsker kan noteres her. 

http://planportal.odder.dk/dk/natur/stier-vandreruter-cykelruter-og-ridestier. 

Til efterretning 

 

2. Siden sidst 

• Skrivelse modtaget fra Vivian Andisch omkring vedtægter/brug af Kulturhuset. 

Lokalrådet og foreningerne er pt. reelt sat ud af spillet. Lisbeth har afsendt sin respons på dette, men hvad gør vi 

fremadrettet? 

Bestyrelsen finder svaret fra Vivian Andisch helt utilstedeligt, og gør i skarpe vendinger opmærksom på den 

andel lokalsamfundet har i huset. Ikke kun brugsmæssigt men også indretningsmæssigt. Der er i den grad brug 

for en opdatering af regelsættet, og Lokalrådet forventer, at der var fra kommunal side, rettes op på den 

vildfarelse at Kulturhusets ”ve og vel” ligger hos kommunen alene. 

Bestyrelsen har fuld tillid til at Anders Kristian følger sagen til dørs, evt. i samarbejde med Peter Flejsborg, som 

har været med i hele forløbet, og er medunderskriver af den gamle kontrakt på Borgerforeningens vegne. 

Skrivelser gerne cc Henning Haar/Karsten Poulsen.  

Lokalrådet følger op på mødet den 14. januar. 

 

• Møde i Fælleslokalrådet, (Lisbeth) 

Lisbeth gav en kort orientering 

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. 

Helle og Lisbeth deltager i næste møde som afholdes i Falling. 

3. Kulturhaven,  

Drøftelse og den videre plan.  

Anders Kristian som er primus motor har ”orlov” den næste måned, men bestyrelsen appellerer til at vi nu 

”prikker på skulderen” og får borgerne ud af starthullerne. 

Opfølgningsmøde sat til primo februar. 

Her skal projektforslaget præsenteres og der skal ligge en plan for igangsætning af fase 1. 

Udfordringer og åbne spørgsmål: 

Er formalia i orden i forhold til skole og kommunale myndigheder, herunder den fremtidige vedligeholdelse (AK) 

Hvad har vi råd til selv? (Status på lokalrådsmidler) 

Hvad skal der søges midler til? 



Helle undersøger muligheder for søgning af fonde. Herudover skal der søges midler fra Lokalrådspuljen igen i 

2019. 

For at afslutte Projekt ”for-projektering” indkøber Lisbeth allerede nu papir mv. til flyers, opslag og indbydelse til 

borgermødet primo 2019, så vi adskiller projektdelene. 

Der opsættes i forbindelse med projektforslagene flere infotavler i Saksild og Omegn. 

Borgerforening, idrætsforening og skole inviteres med et ekstra OBS til januar-mødet 

 

4. Nedlæggelse af Kystruten pr. 1. april 2019 

Drøftelse og konsekvens. 

Beslutningen er fatal, så på trods af bestyrelsen ”træthed” og afmagtsfølelse tager vi endnu engang teten. 

Lisbeth er blevet kontaktet af såvel virksomheder som forældre til unge i gymnasiet. 

Bestyrelsen ønsker TV2 OJ ind over – Lisbeth tager kontakt til Sofie Troelsen. 

Lisbeth orienterede om, at hun allerede nu har en aftale med Anya på Odder Avis torsdag, da Lisbeth ønskede 

input fra fælleslokalrådsmødet først. 

Vigtige pointer: 

Saksild er udpeget til vækst-centrum – derfor kollektiv trafik, hvis man vil understøtte området 

En ny udstykning med seniorvenlige boliger byggemodnes i 2019 

Uddannelse på tværs af kommunegrænser 

Vi har tidligere internt anbefalet en minibus eller bybus-lignende struktur.  

Lokalrådet tænker ikke i gamle mønstre og er helt med på, at der skal spares. Det gør man ikke ved at lukke og 

slukke. 

Vi er nødt til at have minimum 4-5 ruter i døgnet – derudover diverse alternativer. 

Eks.: 

Tidlig morgen, sidst på formiddagen, eftermiddag, aften + en rute omkring kl. 22. 

Det arbejdende folk skal kunne komme på arbejde. Både uden for området og i området. 

Der er arbejdspladser i Norsminde, Kysing og Saxild med medarbejdere fra Odder og Aarhus, der er afhængige af 

bussen.  

Der er pendlere der skal til såvel Skanderborg som Horsens om morgenen og hjem igen. Vi taler ikke ”kun” 

Aarhus. 

Aftenruten (omkr. Kl. 22.00) fra Odder skal kunne tilgodese sport, fritid, ungdomsskole 

 

Bemærk, at flexordningens knudepunkter passer ekstremt dårlig til gymnasiet, hvor prisen er 70 kr. pr. tur fra 

eks. Nølev. 

Lisbeth har sendt et skriv om at der oprettes et knudepunkt på Rørthvej eks. ved Højvænget eller Pilevænget. 

 

Regionen kontaktes i forhold til evt. omlægning af busruten der kører parallelt med Letbanen, så nogle af 

afgangene evt. kan køres langs den gamle 302 rute. 

 

Pendlerpunkter 

Bestyrelsen bakker op om Martin Mikkelsens forslag om pendlerpunkter, som SKAL have en fælles kommunal 

struktur. Punktet er på fælleslokalrådets dagsorden, men der sendes desuden et skriv til MTK (Lisbeth)  

 
5. Opslagstavler/infotavler 

Lisbeth får indkøbt nogle klikrammer så alt er ”timet og tilrettelagt” til præsentation af Kulturhaven, og der er 

fornuftige opslagsmuligheder rundt i området. 

Lisbeth kontakter Bagergården eller Saksild Ost og Vin for at høre om det er muligt at opsætte opslagstavler 

der. 

 

6. Nyt fra fokusgrupperne 

 

Infrastrukturgruppe 

Se punkt 4. 

Rasmus E er indtrådt ad hoc i arbejdet omkring den kollektive trafik. Han inddrages i TV2’s store indslag. 



Også Torben Blum fra Borgerforeningen er klar ad hoc. 

 

Erhvervsgruppen  

Erhvervstræf er udsat til 2019. 

Der afholdes gruppemøde/planlægnings ultimo november hos Helle Møller 

 

Projekt samskabelse (Stier mm)  

Intet nyt. 

 

Energigruppen  

Der afholdes Borgermøde for alle, både dem med fjernvarme og dem der ikke har fået det den 29. november 

19.00-21.00 i Kulturhuset.  

Rasmus sørger for alt det praktiske samt indkøb af øl/vand 

Lisbeth har reserveret kulturhuset.  

Bestyrelsen (de der kan) møder ind omkr. 18.30 og hjælper med borde og stole 

Rasmus laver et opslag til hjemmesiden 

 

Spisevenner Status ved Lisbeth 

Det er vanskeligt at få en dato i stand med Rude Strand Højskole. Kun en enkelt spiseven har meldt sig. 

Derfor er arbejdet fortsat pt på stand by 

Rasmus melder sig på banen som fremtidig spiseven (2 stk.) 

 

Hjemmesiden, Status ved Lisbeth 

Den nye hjemmeside er i æteren. Der er fortsat en del tastearbejde, med det kommer pø om pø. 

Referater og nyhedsbreve (PDF-filer kommer på som det sidste) 

Nyt kalendermodul kommer senere på forsiden. 

Lisbeth appellerer til at bestyrelsen medtænker hjemmesiden, når der sker noget i de enkelte foreninger. Det 

vidner om et levende samfund.  

 
7. Bordet rundt. 

- Forslag om at vi hen ad vejen prøver at finde ud af noget mere om Mountainbike-ruter. Appel på 

hjemmeside og i nyhedsbrev. 

- Forslag om at få gjort noget aktivt i forhold til velkomst til tilflyttere. Der har været megen snak, men lidt 

handling. 

Jan prøver af finde ud af, hvordan vi kan ”finde” tilflytterne. 

Vi tager punktet på januar mødet, hvor vi håber, at Borgerforeningen deltager. 

- Forslag om at gøre lidt ekstra ud af området i forbindelse med jul, påske med mere. 

Juletræ med lys – æg i træer osv. Hvor er områdets DNA? 

Hvordan spreder vi hygge! 

Lisbeth tager det med i Nyhedsbrevet – kan der etableres en ”Fokusgruppe Kultur” ? 

Vi drøfter det på januarmødet. 

- Hjerteløbere! Hvordan ser det ud her i området? 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

14. januar – Nytårskur – med deltagelse af Borgerforening/Skole 

 

• Følgende mødedatoer er besluttet og sættes i fælleskalenderen. 

Januar 14. 

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

Marts  Generalforsamling (dato aftales med Borgerforeningen) 

    Lisbeth reserverer lokaler. 

 

(TV2 OJ: Er effektueret. Mødes fredag til et par korte spot på Himmel og Hav. Bjørn og Lisbeth deltager. 



Der laves et større indslag senere.) 

(Lisbeth har onsdag talt med Beder Trædrejeri, her er også medarbejdere der benytter Kystruten) 

 

 

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 

 

 


