Saksild – Nølev Lokalråd
Bestyrelsesmøde:
Sted:
Til stede:

Referent:

mandag den 14. januar 2019, kl. 19.00
Nytårskur
Kulturhuset
Anders Kristian, Dennis, Helle, Per, Lisbeth, Jan, Rasmus
Fra Borgerforeningen: Torben Blum
Fra skolen: Ingen
Lisbeth

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.
Tages tillige op på næste møde i Erhvervsgruppen

•

Henvendelse fra Dagplejerne i Saksild. Man mangler opbevaringsplads, tilbud om indkøb af højstole fra Ikea,
som kan benyttes i forbindelse med udlejning.
Vil gerne ind over i forbindelse med etablering af legeområde (Kulturhaven)
Mangler puslepude på pusleplads/toilettet
Borgerforening og Lokalråd tager action på problemerne. AK har møde med Vivian Andisch 17.1.,
der SKAL findes en løsning omkring kompetencefordeling. Stolene burde kunne stå sammen med øvrige
stole evt. på øverste repos.
Borgerforeningen indkøber Puslepude.

•

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?
Borgerforeningen tager initiativ til kursus. Lisbeth laver notat i nyhedsbrevet.

•

Borgermøde i Pakhuset omkring biodiversitetsplan 29.1. kl. 19.00 til 21.00
Lisbeth har et andet møde, Dennis forsøger at deltage.

•

Grønt Partnerskab Norsminde, har fået afslag på ansøgning til Nordea. Arbejder videre af nye veje
Til efterretning

•

Oddermodellen, jf. skrivelse fra Anne Jønsson (udsendt)
Opkøb af gamle bygninger (Eks. Odder Kommune har købt Hundslund Kro)
Til efterretning

•

Nyhedsbrev udsendt december – se hjemmesiden
Til efterretning

2. Siden sidst
Lokalrådet har indsendt skrivelse omkring reetablering af Skovlundsvej til Fælles Drift og Service
Svaret lyder, at der lægges slidlag i løbet af 2019. Svar videresendt til kontakt på Skovlundsvej

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.
Opgavefordeling efter generalforsamlingen.
Lisbeth har sendt en reminder til Teknisk afdeling om etablering af nye flex-knudepunkter i Odder
Svaret er, at ønsket ikke imødekommes, da det ikke burde være noget problem for eks. gymnasielever at gå fra
Banegården til gymnasiet (1,5 km)
Problematikken tages med i fælleslokalrådets gruppe omkring kollektiv trafik og er tillige en del af den
vanskelige kommunikation.
Blafferpunkter
Lisbeth har sendt indkomne forslag til Forvaltningen (Casper Grønborg med cc. Martin Mikkelsen)
Til efterretning, AK er i Lokalrådets ankermand omkring ”Blafferpunkter”
Lokalrådet har modtaget svarskrivelse fra Region Midtjylland omkring rute 302. Se hjemmesiden
Til efterretning
Er der en opdatering fra AK omkring Vivian Andisch/ brug af Kulturhuset mv.
AK har aftalt et møde med Vivian torsdag den 17. Vi imødeser med spænding.
3. Generalforsamling
Fælles generalforsamling Borgerforening/Lokalråd?
Vi slår igen 3 fluer med et smæk! Idrætsforeningen kobler sig muligvis også på.
Fastsættelse af dato: (Krydsfelt Norsminde har generalforsamling den 18.)
Der afholdes fælles generalforsamling SØNDAG den 24. marts kl. 11.00 til 15.00-15.30
(Kulturhuset er reserveret/lib)
På valg er
Per og Dennis (vælges for 2 år) samt suppleanterne, der vælges for et år ad gangen.
Per genopstiller ikke, Dennis er i tænkeboks.
Vi sætter antennerne ud for at finde interesserede.
Det videre arbejde
Projekt Kulturhaven præsenteres evt. med film/video-event
Der serveres ostebord. Vi støtter det lokale ( Bo fra Saxild Ost og Vin er adviseret om dato/lib)
4. Kulturhaven,
Drøftelse og den videre plan. Se referat fra november-mødet
AK afventer møde med Vivian. Udeområderne er under Casper Grønborg.
Vi forventer at step 1. bliver anlæggelse af Petanque-banen og arealerne foran Kulturhuset.
AK/Torben tager kontakt til Vagn K og Søren fra Skovlundsvej omkring diverse igangsæt.
Frede H står også til rådighed omkring anlæggelse af Petanquebanen.
Infotavler:
Projektforslag ophænges i Kulturhusets Infotale v/ Bagergården (stort format) A
PR
AK og Torben undersøger muligheden for at få lavet nogle videoklip/småfilm som kan sætte fokus på
Kulturhaven – har vi lokale folk, der kan bidrage med teknik og viden?

Sofie fra TV2 OJ kontaktes vi kommer lidt længere hen.
Vi skal slå os op på de gode historier.
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
Alt afhænger af udfaldet af mødet med Vivian.
Vi har pt. midler til anlæggelse af petanque-banen.
Afsluttet regnskab for for-projektering (kr. 15.000) er indsendt til Fælleslokalrådet
5. Opslagstavler/infotavler
Status på Opslagstavler / Lisbeth.
Der er indkøbt 14 vandsikre A4 klikrammer:
SIF betaler for 2 – Lokalarkivet betaler 4
6 rammer er opsat ved Idrætsforening/Arkivindgang (skolens pedel har opsat mod at skolen kan råde over en
ramme eller 2)
8 rammer opsættes på ny infotavle ved Bagergården, så snart Tranum er klar (. Klik-rammer er leveret)
Lisbeth sender link på klikrammer til Borgerforeningen – skal der indkøbes flere?
Lokalrådet har fået tilladelse til at opsætte info-tavlen af Børge Christensen på betingelse af, at den ikke bliver
højere end stakittet, og at den ikke skæmmer.
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.
Der laves en infofolder til nye borgere med afsæt i folderen fra Hou Fællesforum.
Torben og AK udarbejder tekst – fik folderen fra Hou Fællesforum til inspiration.
Den SKAL være klar, så nye borgere kan få en ekstra appel om at møde op den 24. marts.
”Ambassadører” for de lokale områder kan kontaktes (skal fremgå af folderen)
Dennis er ambassadør for Nølev, Assedrup, Driften området.
AK hører om Mie vil stå for Norsminde
Brochuren skal uddeles via ejendomsmæglere og være tilgængelig i Bagergården og Saxild Ost og Vin
7. 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?
Svaret er ”ja” – men der skal flere på banen:
Borgerforening og lokalråd er enige om, at der i 2019 skal tages kontakt til samtlige grundejerforeninger, som
skal på banen.
Det skal være en fælles opgave – Trævængets juletræ og blomsterkasser er eksempler på forskønnelse.
Kan man evt. i forbindelse med specielle højtider få borgernes konkurrence-gen vakt?
Kan man evt. have en ”Pokal” der kan vindes?
Vil det være muligt at nedsætte et kreativt udvalg?
- vi har mange kreative sjæle.
Kan der laves pallemøbler i sjove farver? Spændende sten, skulpturer?
Børnehave/dagpleje skal inddrages.
Kan ”hullerne” til flag bruges til andet end flag? Træer f.eks.?

Forslag om at området foran Kulturhuset blandt andet skal ”lyse op” til jul.
Lisbeth skriver lidt i Nyhedsbrevet
Der arbejdes videre med projektet.

8. Nyt fra fokusgrupperne
Infrastrukturgruppe
Lisbeth gav en status
(Svar fra Regionen på indsigelsen. Rute 302 og svar fra forvaltningen omkring knudepunkter, køreplaner mv.)
Der er stadig udfordringer på trods af alle gode kommunale intentioner.
Vi kender IKKE køreplaner for flexBUS og kan derfor ikke sige, om de opfylder lokalområdets behov og de
udfordringer vores erhvervsliv og deres medarbejdere har.
I forhold til turisme føler vi det under al kritik at der alene er flexBUS i weekenderne efter 1.8., ligesom vi
generelt mangler info omkring den formidling der skal ske, hvis vores turister skal forstå systemet.
Omkring flexTUR har vi fortsat ønsker omkring flere knudepunkter i byen
Og vi ønsker fortsat en bybus-lignende struktur, der kan køre mellem kommunens småbyer.
Lisbeth tager punkterne med til mødet i fælleslokalrådets gruppe omkring kollektiv trafik.
Status på indsamling af ”Blafferpunkter” / Lisbeth
AK holder sig opdateret på det videre arbejde.
Dennis orienterede om fejl og mangler i forbindelse med asfaltarbejdet på Kystvejen/Strandvejen
En del laves om. Dennis følger op/ holder sig opdateret på området.
Erhvervsgruppen
Status v/ Helle
Der afholdes møde i gruppen den 21. januar.
Der er planer om et fyraftensmøde med besøg af en fundraiser. Nærmere følger.
Projekt samskabelse (Stier mm)
Status v/ Dennis, Per og Anders Kristian
Det spirer flere steder, men der er pt intet konkret. Der skal blandt andet tages kontakt til Kim H Jog Lars K
om ejerskab og muligheder.
Energigruppen
Status v/ Rasmus
Rasmus orienterede kort om det afholdte energimøde.
Der er meget lidt lokal opbakning/interesse, så fokusgruppen nedlægges.
Rasmus står dog stadig som kontaktperson, hvis nogen har spørgsmål omkring fjernvarme mv.
Rasmus skriver lidt til hjemmesiden, som vi få et info-punkt varme og energi som erstatning for fokusgruppen.
Hjemmesiden,
Lisbeth appellerer til at bestyrelsen medtænker hjemmesiden, når der sker noget i de enkelte foreninger.
Hun efterlyser tillige billedmateriale fra aktiviteter og idrætsforening.
Hvis siden skal fremstå levende, er det vigtigt at alle tager ansvar og bidrager med de gode historier.
Det gælder enkeltmedlemmer såvel som skole og kulturliv.
HUSK kalenderen!!
Under punktet ”Saksild Lokalråd” er der tilføjet forskellige oplysninger om bl.a. den kollektive trafik og de
muligheder, der er, ligesom der er kommet en liste med de hjertestartere, der er i området.

9. Bordet rundt.
Udviklingsplan for Hou /
Lisbeth og Helle vil hen over året prøve at samle det, vi allerede har, i et lignende koncept. I første omgang dog
digitalt.
Evt. trykte eksemplarer skal være i stil med Hou’s – der skal signaleres ensartethed.
Helle orienterede om det arbejde, der indtil videre er lavet i gruppen omkring et regelsæt for samarbejdet
mellem lokalrådene og kommunen.
Ikke mindst set i lyset af den mathed der er såvel i bestyrelsen her som flere andre steder, er det vigtigt, at vi
holder hinanden op på, at vi KAN og vi VIL udviklingen i vores lokalområder.
Vi skal øve os i at gøre os uafhængige af den kommunale slendrian/ligegyldighed eller hvad vi nu hver især
fornemmer den som.
Vi skal arbejde under mottoet: Vi vil – vi kan og vi gør det!
10. Næste bestyrelsesmøde
4. februar
•

Følgende mødedatoer er besluttet og sættes i fælleskalenderen.
Februar
4. (OBS. 1. mandag Uge 6.)
Marts
24. Generalforsamling
? Konstituering

Bemærk – og sæt i kalenderen:
31. januar:
Borgermøde omkring biodiversitet
13. februar:
Fælleslokalrådsmøde i Randlev – Lisbeth og ?? deltager. Afbud fra Helle
28. maj:
Lokalrådenes Fællesmøde med Odder Kommune.
Problematisk dag for Lisbeth, men hele lokalrådet er inviteret.
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

