
Saksild – Nølev Lokalråd 
Bestyrelsesmøde:  mandag den 14. januar 2019, kl. 19.00 

   Nytårskur 

Sted: Kulturhuset eller Idrætsforeningens Lokale – nærmere følger   

Referent:  

 

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

 

1. Meddelelser 

• Henvendelse fra Gitte Wendelboe til Lokalrådet med en forespørgsel om tilskud til årlig udgift på hjertestarter 

fra erhvervsliv og/eller enkeltborgere. ”Kølemanden” har tilbudt at betale næste ”omgang” – ca. 2000 kr. 

 

• Hjerteforeningen har landsindsamling søndag den 28. april 2019, man kan få en gratis hjertestarter for hver 15 

ruter man går. 

Tilbud om at man fra Hjerteforeningen kan komme til eks. generalforsamlingen og give et kort indlæg. 

Hjerteløbere? – tilsyneladende ingen her i området. 

Kursus i brug af hjertestarter? 

2. Siden sidst 

Lokalrådet har indsendt skrivelse omkring reetablering af Skovlundsvej til Fælles Drift og Service 

 

Fælleslokalrådet har nedsat en gruppe bestående af Helle Maj Hermansen, Bjerager, Hans Mortensen, Gylling og 

Lisbeth Bonde, Saxild til at se nærmere på fremtidig kollektiv trafik. 

På sigt vil Lisbeth gerne afløses af en fra Infrastruktur-gruppen, men sætter gerne i gang. 

 

Lisbeth har sendt en reminder til Teknisk afdeling om etablering af nye flex-knudepunkter i Odder 

 

3. Generalforsamling 

Fælles generalforsamling Borgerforening/Lokalråd? 

Fastsættelse af dato: Generalforsamling skal afholdes senest ultimo marts 

    (Krydsfelt Norsminde har generalforsamling den 18.) 

På valg er 

Per og Dennis (vælges for 2 år) samt suppleanterne, der vælges for et år ad gangen. 

 

Det videre arbejde 

 

Hvad skal/kan trække folk af huse? 

 

4. Kulturhaven,  

Drøftelse og den videre plan.  

Se referat fra november-mødet 

 

Infotavler: 

Projektforslag ophænges ved Bagergården, så snart Tranum har lavet tavlen. Klik-rammer er leveret 

 

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  



 

 
5. Opslagstavler/infotavler 

Status på Opslagstavler / Lisbeth. 

 

6. Samarbejde med Borgerforeningen 

Velkomst til nye medborgere. 

Punktet har været debatteret ofte, og beslutningen er hver gang blevet, at det er noget, som 

Borgerforeningen vil tage sig af. Lisbeth medtager materiale fra Hou Fællesforum 

 

Byforskønnelse: 

Forslag om forskønnelse ved byens indfaldsvejene bl.a. i forbindelse med jul, påske mv. 

Det kunne være juletræer / ophængning af påskeæg mv. 

Er det noget, der skal arbejdes videre med? 

 

7. Nyt fra fokusgrupperne 

 

Infrastrukturgruppe 

Kommunal beslutning omkring kollektiv trafik, herunder rute 302, skolebusserne, flexbus og flextur 

Lisbeth 

Status på indsamling af ”Blafferpunkter” / Lisbeth 

 

Erhvervsgruppen  

Status v/ Helle 

 

Projekt samskabelse (Stier mm)  

Status v/ Dennis og Anders Kristian 

 

Energigruppen  

Status v/ Rasmus 

 

Hjemmesiden, 

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

Send gerne nyhedsinfo og billeder – det er nødvendigt, hvis siden skal fremstå levende. 

 
8. Bordet rundt. 

 

9. Næste bestyrelsesmøde 

4. februar 

 

• Følgende mødedatoer er besluttet og sættes i fælleskalenderen. 

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

Marts  Generalforsamling (dato aftales med Borgerforeningen) 

    Lisbeth reserverer lokaler. 

 

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 

 

Bemærk: Lokalrådet er vært ved lidt snacks og et lille glas i anledning af nytåret 


