Saksild – Nølev Lokalråd
Bestyrelsesmøde:
Sted:
Til stede:
Referent:

mandag den 4. februar 2019, kl. 19.00
Saxild Arkiv
Helle, Dennis, Anders Kristian, Jan, Lisbeth og
Gæst: Anne Lapsin
Lisbeth

1. Meddelelser til orientering
•

Nyhedsbrev udsendt januar – se hjemmesiden

•

Trafiksikkerhedsplan – udsendt
Bemærk, at Lokalrådet indkaldes til dialogmøde i foråret.

i

•

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
Bemærk, at alle fra bestyrelsesmedlemmer kan deltage

•

Lokalarkivet: Kommunelicens igen til forhandling

•

Kirkebladet optager ikke længere lokalstof

•

Formaliseret samarbejde m/ Odder Kommune – bilag udsendt
Se punkt 5

2. Siden sidst
•

AK har afholdt møde med skoleleder Vivian Andisch, med henblik på at få ajourført de i 2014 udarbejdede
retningslinjerne omkring brug af Kulturhuset (i regelsættet kaldt henholdsvis Saksild Kultur og Borgerhus og
den nye Pavillon).
Til mødet havde V.A. indkaldt pæd. leder Anders Nielsen samt pedel og sekretær på Saksild Skole, og der er
tilsyneladende en noget divergerende opfattelse af husets funktion og drift i forhold til det partnerskab, der i
sin tid blev indgået, hvilket Lokalrådet finder dybt problematisk.
Lokalrådet afventer p.t. et skriftligt udspil fra V.A. med et revideret regelsæt, som forhåbentligt tager højde for
tidligere indgåede partnerskabsaftaler.
Lokalrådet vedtog at afdække husets historik. Der findes på arkivet en del materiale, ligesom den tidligere
aktions- og styregruppe kan være med til at skabe overblik.
Før første spadestik til Kulturhaven tages, og lokale kræfter går i gang med etablering af de forskellige
afdelinger, ønsker Lokalrådet en accept af partnerskabet og en dokumentation for, at området efter
færdiggørelsen frit kan benyttes af borgerne i den fællesskabets ånd, som det er tiltænkt. AK følger op.

•

Lisbeth gav en kort orientering om det planlagte arbejde i ”Fælleslokalrådets Trafikgruppe”.
Der afholdes møde den 28. februar, og gruppen vil have stort fokus på at skabe bedre transportmuligheder på
tværs af kommunens småområder.
Der blev i Lokalrådet udtrykt bekymring over, at der efter sommerferien ikke længere er faste ruter i
weekenderne men alene flexbus. Er der i den kommende køreplan taget hensyn til de erhvervsdrivende, til
medarbejderne, til Højskolen og til de borgere, der bor på campingpladsen eller i sommerhus uden at have
bil?
Ligeledes ønsker lokalrådet at sikre sig, at områdets gæster orienteres om de forskellige flex-muligheder.
Lisbeth tager ”problematikkerne” med til mødet den 28.

•

Dennis gav en fin orientering og gode input fra inspirationsaftenen om Biodiversitet.
Lokalrådet drøftede i kølvandet herpå evt. lokale muligheder inden for ”vild med vilje,” anlæggelse af
”insekthoteller” og muligheden for fortsat at nyde landmændenes fine blomsterrabatter.
Dennis henviste til linket http://www.vildmedvilje.dk/
Der blev desuden talt om, at for megen viden ikke deles.
Der findes allerede nu flere fine projekter rundt i kommunen – og med tanke på erhvervsgruppens
virksomhedsbesøg på Kysinggaard, hvor der i den grad tænkes biodiversitet, vil det være oplagt at trække på
en kapacitet sim Anne Arentoft, hvis der lokalt skal laves fælles tiltag.
Frem til den 26. marts har alle mulighed for at komme med input til biodiversitetsplanen

•

Invitation til nye borgere
Ak er i færd med at udarbejde et kort skriv til nye borgere, der blandt andet inviteres til at møde
ambassadører fra området fra 10.30 til 11.00 søndag den 24. marts (generalforsamlingen)

•

Hjertestarterkursus: Kim Hvenegaard Jensen har tilbudt at afholde lokale kurser.
Lisbeth har bedt Torben Blum fra Borgerforeningen tage kontakt.

3. Generalforsamling
Generalforsamling
•

Dato: Søndag den 24. marts kl. 11.00 – til 15.30

•

Vi slår igen ”3 fluer med 1 smæk”
Lisbeth udarbejder 1 skriv (A5) i lighed med indbydelse 2017

•

Trykning: Helle

•

Lisbeth sørger for at ”skære” og pakke til husstandsomdeling

•

Ruteplan: Lisbeth laver ruteplan (se om vi har den fra 2017)
Bestyrelse i Borgerforening og Lokalråd husstandsomdeler (tjek med Torben B)

•

Traktement:
Ost og evt. pølsebord – kaffe og kage.
Indkøb??
Udgifter deles af Borgerforening, IF og Lokalråd
Saxild Ost og Vin er adviseret. / Lisbeth har kontakten
Øl/vand for egen regning
Indkøb??
Husk: Byttepenge/ Prisskilte
Tilmelding nødvendig – Lisbeth samler tilmeldinger

•

Indkaldelse/opslag
via Lokalrådets hjemmesiden og FB Saxild Sport og Fritid
Opslag på Infotavler

•

Bestyrelserne mødes kl. 9.30
Kaffe og rundstykker + opsætning af diverse borde og stole

•

Kl. 10.30 – 11.00 bestyrelserne mødes med evt. tilflyttere
Har man info-materiale har Lisbeth nogle plexiglasholdere i forskellig størrelse der kan benyttes

•

Efter generalforsamlingerne: Borgermøde: Det optimale fællesskab – Kulturhaven, hvis formalia er i
orden.
Alternativ: drømme og visioner - evt. projekt ”Byforskønnelse” – input til spændende tiltag i hele vores
dejlige område

•

Afslutning kaffe, kage og opsamling af dagens indtryk

•

Kulturhuset er reserveret

•

Lokalrådet:
Forslag til dagsorden:
Valg af dirigent

Lisbeth finder dirigent

Valg af referent

Bestyrelsen forslår Anders Kristian

Valg af 2 stemmetællere

Bestyrelsen foreslår Jan Oksfeldt Jonassen og Anne Lapsin

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 Eriksen
Jan Oksfeldt Jonassen
Valg af revisor
Peter Flejsborg
Valg af revisorsuppleant
Frede Højland
Indkomne forslag

Evt.
4. Nyt fra fokusgrupperne
Infrastrukturgruppe
Se ”siden sidst”
Erhvervsgruppen
Der afholdes Erhvervstræf 1. april. Kulturhuset er reserveret
Ud over erhvervsvirksomheder inviteres interesserede borgere, foreninger og institutioner, der kunne have lyst
til at høre om hvordan der kan skaffes midler til projekter via fonde mm.
Der er entreret med to foredragsholdere:
Fundraiser Claus Møller samt Loke Emil Petersen der vil fortælle om søgning af LAG-midler.
Lokalrådet betaler honoraret til de to foredragsholdere.
Senere på året kommer endnu et arrangement med 2-3 virksomhedsbesøg omkring Gl. Bygade – evt. koblet
sammen med lidt lokalhistorie fra byens gamle forretnings-og erhvervsgade.
Projekt samskabelse (Stier mm)
Intet nyt
Projekt Byforskønnelse:
Ingen respons via Nyhedsbrevet –Dagplejen er med, hvis der skal ”pyntes op” til jul og påske,
Lokalrådet vil ”lufte” idéen med ”Projekt byforskønnelse” til generalforsamling med henblik på at få skabt et
kreativt forum

Hjemmesiden,
Lisbeth appellerer fortsat til at bestyrelsen medtænker hjemmesiden, når der sker noget i de enkelte foreninger,
det gælder såvel nyhedsstof som kalender.
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.
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. Fælleslokalrådet
Regelsæt for samarbejdet mellem lokalråd og kommune er under udarbejdelse.
Helle orienterede om projektet og den aktuelle status.
Oplæg var udsendt men så sent, at bestyrelsen kun havde nået at skimme.
Det rummer mange fine intentioner, men der er enighed om, at i første omgang er en fælles stop op dag med de
øvrige lokalråd det, der skal prioriteres, så må øvrige aktiviteter gro fra bunden hen ad vejen.
Det lokale har prioritet 1, men det er fint med et tværfagligt samarbejde, hvor det giver mening.
I forhold til det kommunale samarbejde er der fortsat en træthed hos flere af bestyrelsens medlemmer.
Gentagelse fremmer forståelsen, husk:

Vi kan - Vi vil - Og vi gør det.
6. Bordet rundt.
Helle orienterede om sommerhusprojektet ved Kr. Petersensvej, som forhåbentligt inden længe kan blive en
realitet.
Vi vil på et senere møde tænke tanker om det grønne islæt – vild med vilje – stier og udendørs fitness koblet
sammen med den udbygning, der sker andre steder i området. Også mellem skolen og Trævænget er en ny
udstykning på vej.
Der skal skrives om projekterne på hjemmesiden pø om pø. Måske holde et udviklingsmøde i Kulturhuset
under temaet ”Det sker i vores område”
Udviklingsplanerne førte også til en dialog omkring grunden og Det Gamle Mejeri på Strandvejen, der i løbet af
det næste års tid sættes til salg. Drømmene havde næsten ingen grænser.
Info-tavler
Tavlerne ved Bagergården er for en kort stund sat på ”vent”
Lisbeth undersøger hvad et ”folie-banner” til opklæbning over klikrammerne med Lokalrådets logo vil koste
Helle henviste til appen https://minlandsby.dk/
Jan undersøger om den koster penge, og hvordan vi evt. vil kunne drage nytte af den.
7. Næste bestyrelsesmøde
Vi forsøger at klare os via mail og mødes den 24.3. til generalforsamlingen.
Herefter aftales hurtig konstituering og møderække.
•

Bemærk og sæt i kalenderen:
Dialogmøde Odder Kommune/Lokalråd 28. maj kl. 19.00 – 21.00

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.

Links til skrevne artikler om Saksild Kultur-& Borgerhus
som måske kan bruges i historikken.
https://stiften.dk/odder/Boernene-tog-et-spadestik-til-det-nye-kulturhus-i-Saksild/artikel/169250
https://issuu.com/flyttilsaksild/docs/2016_flyt_til_saxild/41
https://www.building-supply.dk/article/view/113675/rejsegilde_pa_saksild_kulturhus?ref=newsletter
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Punkt på første ordinære møde efter generalforsamling, så Lokalrådet er ”klædt på” til mødet

