
 

 

1. Bestyrelsesmøde:  mandag den 11. november 2019,  

Tid:  kl. 19.00  

Sted: Kulturhuset 

Til stede: Allan, Steffan, Anders Kristian, Lisbeth, Torben B, Borgerforeningen 

Afbud:  Helle og Anne 

Referent: Allan og Lisbeth 
 

 

1. Forventningsafklaring: 

Status på lokalrådssamarbejdet  

Med inspiration i oplæg fra Steffan og Allans præsentation af Filskov-modellen er det besluttet at arbejde videre med en idé 

om at aktivere de lokale foreninger og kræfter til at sende repræsentanter til 4 årlige netværksmøder, hvor det aktuelt 

siddende lokalråd er facilitator for at disse repræsentanter er inviterede og på plads, samt at styre møderne og sætte temaer 

for de enkelte møder.  

Temaerne tilstræbes at være relevante for de fleste grupper og foreninger og kan tage udgangspunkt i strømninger i tiden, 

input fra borgerne samt initiativer eller temaer på kommunalt plan.  

Et tema kan fx være bæredygtighed.   

Netværksmøderne skal være et rum, hvor grupperne bliver synlige, emner debatteres i relation til det overordnede tema. 

Yderligere emner kan evt. behandles sideløbende. 

Kommunal stof kan evt. præsenteres af repræsentant fra kommunen på samme måde som stof fra foreninger.  

Lokalrådets opgaver i punktform: 

• Organisere de foreninger som er selvkørende - har et indre drive til at sende personer til de årlige 

netværksmøder. 

• At netværke i byen og orientere os om, hvor vi kan finde styrker  

• Netværksmøde fx 4 gange om året.  

• Opsamlende lokalrådsmøder imellem netværksmøderne 

 

2.  Siden sidst 

• Møde omkring Kulturstrategi på Odder Museum 10.9.  

Museet og arkiverne har indsendt kommentarer om bl.a. fokus på Kulturminder, kulturmiljøer og lokalhistorisk 

formidling 

• Orientering om Fælleslokalrådets seminar den 7. november 

Orientering ved Lisbeth og Steffan 

Steffan og Lisbeth arbejder videre i Fælleslokalrådets netværksgruppe 

Aktuelle temaer er alternative transportformer, delebiler, delebusser, elcykler, ”kør-mæ-bænke” 

Oplæg fra foredragsholderne udsendes til Lokalrådet til inspiration. 

I Fælleslokalrådsregi arbejdes der tillige med en styrkelse af Lokalrådenes arbejde, det kommunale samarbejde 

mv. – se Fælleslokalrådets dagsorden og oplæg fra Sønderborg ”Fra lokal organisering til lokal udvikling” og 

muligheden for nedsættelse af  § 17.4 udvalg. 

Fremadrettet input til fælleslokalrådet fra samtlige lokalråd.  

 

• Status på projekt Folkeskov 

Folkeskoven i Saksild bliver en realitet. Lokalrådet indbydes til samarbejde om projektet/ jordarbejde mv. går i 

gang ultimo 2020. Punkt på kommende møde 

 

3. Fællelokalrådsmøde  

Input til dagsordenen + forslag til opdatering af regelsæt. Lokalrådet har ingen kommentarer, men overlader til Steffan og 

Lisbeth at tage de nødvendige beslutninger. 

 

4. Meddelelser til orientering 

• Bemærk at december er mødefri. 

Januar-mødet er ”helliget” planlægning af Generalforsamling. 

Borgerforening og Idrætsforening går i tænkeboks om afholdelse af evt. fælles ”maraton-dag” i lighed med de 

seneste par år 

• Status på Trafiksikkerhedsplanen: 

Skrivelse fra forvaltningen om, at der jf. Lokalrådets ønske optegnes på Rude Havvej 



 
 

 

•  

• Reminder fra Lokalrådet til Fælles Drift og service om reetablering af veje og fortove efter fjernvarmeprojektet. 

Undren fra forvaltningen over at arbejdet ikke er tilendebragt. De følger op 

• Bænk, Gl. Bygade/Dyngbyvej, udsættes til foråret 

• Nyhedsbreve fra september og oktober er på hjemmesiden 

 

• Nyt fra fokusgrupperne 

 

Erhvervsgruppen sat på stand by 

 

Byforskønnelse: 

Anne, Lisbeth og Helle har afholdt møde og har en planstrategi for 2020. 

De udarbejder på næste møde en årsplan efter Smart-modellen 

Allerede nu kan sløret dog løftes for at 

• Der igangsættes små tiltag i forbindelse med julen. 

• Anlægget ved genforeningsstenen renoveres i løbet af foråret (sammen med Bylauget). 

Det nye anlæg indvies på Genforeningsdagen den 15. juni kl. 19.00 med sang, taler og lokalhistorisk foredrag samt lidt 

ganegodt og ”bobler.” 

• Orientering om kreativt projekt med byens kunstnere 

• Borgerforeningen orienterede om, at projekt Flagstænger ligger i regi af Anne og Peter Lapsin 

 

5. Bordet rundt 

 

Bemærk og sæt i kalenderen: 

• 13. november 19.00-22.00  Fælleslokalrådsmøde (Steffan og Lisbeth)  

• December  Mødefri 

• 13. januar 19.00-21.00  Bestyrelsesmøde 

• ?? januar   SU møde omkring Kulturhuset (Lisbeth og Tina Callesen) 

• O3. februar 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde 

• 09. marts 19.00-21.00  Bestyrelsesmøde 


