
Saksild – Nølev Lokalråd 
Bestyrelsesmøde:  mandag den 4. februar 2019, kl. 19.00    

Sted: Saxild Arkiv 

Til stede:  

Referent:  

 

 

 

1. Meddelelser 

• Nyhedsbrev udsendt januar – se hjemmesiden 

 

• Fælleslokalrådsmøde afholdes i Saxild 13.2. kl. 19.00-22.00 (Lisbeth og Helle) 

 

• Dialogmøde Odder Kommune/Lokalråd 28. maj kl. 19.00 – 21.00 

2. Siden sidst 

AK- opdatering på møde med Vivian Andisch, Saksild Skole 

(Obs opfølgning på Dagpleje-problematikken – opbevaringsplads) 

 

LIB-opdatering på møde i Kollektiv Trafikgruppen 

 

Biodiversitetsplan – hvem deltog?  

 

Velkomstfolder – status? 

 

Hjertestarterkursus mv. (tilbud fra Kim H J) 

 

3. Generalforsamling 

Generalforsamling afholdes søndag den 24. marts kl. 11.00 – til ?? 

 

1: Arrangementet generelt: 

2: Kulturhuset er reserveret 

3: Saxild Ost og Vin er adviseret 

4: Aktiviteter: 

    Kulturhaven  film eller andet – status – status på mødet med skole/Vivian 

5: Indkaldelse – hvordan?  

6: Infotavler - opslag 

 

7: Lokalråd  Forslag til dagsorden: 

 

Valg af dirigent   

 

Valg af referent  

 

Valg af 2 stemmetællere  

 

Formandens beretning (Lisbeth laver beretning)  

 

Fremlæggelse af regnskab og budget (Helle fremlægger regnskab)  

 



Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  

På valg er:  Dennis (er i tænkeboks) 

  Per  (modtager ikke genvalg) 

 

 Valg af suppleanter 

 Rasmus 

  Jan    

Valg af revisor 

     Peter Flejsborg  

 

Valg af revisorsuppleant   

   Frede Højland  

 

Indkomne forslag  

 

Evt. 

 

4. Nyt fra fokusgrupperne 

 

Infrastrukturgruppe 

Lisbeth  

 

Erhvervsgruppen  

Der afholdes Erhvervstræf 1. april. Kulturhuset er reserveret 

Foredragsholdere – pris? 

 

Projekt samskabelse (Stier mm)  

Status v/ Dennis og Anders Kristian 

 

Projekt Byforskønnelse: 

Dagplejen vil gerne være med 

Ingen respons via Nyhedsbrevet – næste step?  

 

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. 

 

Fælleslokalrådet 

Regelsæt for samarbejdet mellem lokalråd og kommune (Helle er kontakt) 

 

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. 

 

 
5. Bordet rundt. 

 

Vi skal arbejde under mottoet: Vi vil – vi kan og vi gør det! 

 



6. Næste bestyrelsesmøde 

 

 

• Følgende mødedatoer er besluttet og sættes i fælleskalenderen. 

Marts  24. Generalforsamling  

    ?   Konstituering 

 

 

Bemærk – og sæt i kalenderen: 

 

 

Hængepartier til senere møder: 

Udarbejdelse af udviklingsplaner – Lisbeth og Helle sætter i gang i 2019 

Tilbud fra Martin Mikkelsen C om møde med Lokalrådene 

Tilbud fra Casper Grønborg om møde med Lokalrådene 

 

Sofie fra TV2 OJ kontaktes omkring Kulturhaven, når vi kommer lidt længere hen. 

Vi skal slå os op på de gode historier. 

 

 

 


