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Vi kan - Vi vil - Og vi gør det  
 

Ovenstående ”Motto” skal fortsat være den røde tråd i Lokalrådets virke, og ud fra talelyst og gejst på det konstituerende 
møde, er mavefornemmelsen for det fremtidige samarbejde mere end god. 
 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
Formand:   Lisbeth Bonde 
Næstformand:  Steffan Lykke Møller 
Kasserer:   Helle Møller 
Sekretær:   Anders Kristian Krogager 
Bestyrelsesmedlem: Allan Rabjerg 
Suppleanter:  Rasmus Eriksen og Anne Lapsin 
 

Lokalrådet vil fortsat arbejde med ”fokusgrupper,” grupper som opstår ad hoc, når emner af interesse får næring nok til at 
gro og komme i gang.  
For øjeblikket har vi følgende grupper, hvor bestyrelsens rolle alene er stå som tovholdere og kontaktpersoner. 
Stier og veje:       Anders Kristian Krogager 
Erhverv:       Helle Møller 
Infrastruktur:  
Trafiksikkerhed og kollektiv trafik:          Steffan Lykke Møller tager løbende over efter Lisbeth 
Blafferpunkter, alternative befordringsmåder:  Anders Kristian Krogager 
Kulturhaven/Kulturhuset:     Anders Kristian Krogager og Allan Rabjerg 
Udviklingsplan:            Hele bestyrelsen. Tryk og idé: Steffan Lykke Møller/Allan Rabjeg  
Fællesskab og byforskønnelse       Lisbeth Bonde, Anne Lapsin 
Repræsentanter i Fælleslokalrådet:   Lisbeth Bonde og  ad hoc Steffan Lykke Møller og Helle Møller   
  

Tag fat i en af repræsentanterne eller send en mail til lokalrådet, hvis DU gerne vil være en del af en gruppe, eller hvis du på 
nogen måde kan bidrage med idéer eller praktisk hjælp inden for de forskellige områder. 
I  forbindelse med projektet omkring fællesskab og by-forskønnelse vil vi rigtig gerne have kontakt til vores mange grund-
ejerforeninger. Derfor beder vi jer om hjælp til at få etableret en mail– eller adresseliste, så vi kan stå sammen om de tiltag, 
der skal sættes i værk,  for husk: Ingen kan alt - alle kan noget, men sammen kan vi det hele. 
 

Foråret er kommet, alting spirer og gror!  
Det betyder blandt andet, at man for blot 150,00 for en sæson (april til efterårsferien) kan deltage i Idrætsforeningens sjove 
fodboldfredage, der henvender sig til børn i alderen 1. til 4. klasse. 
Har man som voksen en fodboldglad trænerspire i sig, er det bare at sige til, sådan nogle kan Saxild IF til enhver tid bruge. 
 

Vil man hellere se på hunde, så afholder Odder DCH (Danmarks 3. største DCH afdeling) landsdækkende Agility og Rally-O 
konkurrence, Søndag den 5/5, hvor der vil deltage et bredt udsnit af hunde og fører, lige fra de helt nye begyndere til eliten, 
der også vil findes ved DM.   

I Agility drejer det sig om, at hunden skal forcerer en række forhindringer, herunder spring, vippe, planke og tunler, mens 
Rally-O er hvor hunden med føre skal udføre en række øvelser på en bane f.eks. at bakke, løbe ud til et mål, skifte til anden 
side eller følge pænt med. Begge konkurrencetyper er på tid, og hvor agility sjældent vindes uden fejl på ruten, så vil Rally-O 
oftest afgøres på færrest fejl.  
Konkurrencerne finder sted på Odder DCHs lokalitet Rude Havvej 152A og begynder kl. 09.00. 
Det er gratis at komme og kigge på, og der vil kunne købes forfriskninger på stedet. 
 

Rude Strand højskole har også et spændende forårsprogram med både åben foredragsrække og åbne højskoledage, hvor 
såvel hjerne som hjerte kan stimuleres.  
Se de mange muligheder enten på højskolens hjemmeside eller i lokalrådets fælleskalender. 
 

Det er også i maj måned - nærmere bestemt i Bededagsferien (17. til 19. maj) vores lokale kreativist, Mads Nielsen, vil være 
at finde på Kunstmuseet Aros for sammen med besøgende børn og voksne at skabe finurlige fortællinger af skrot og  
genbrug og med Boy som omdrejningspunkt. 
 
Der sker givetvis langt mere, men husk at give os besked, hvis der sker noget i lokalområdet, så vi kan få det i kalenderen. 
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På erhvervssiden er der også gang i mangt og meget. 

Igen i år var det Ida Sofie Jensen, der er lærling hos møbelpolstrer Nicolai Bisgaard i Assedrup, der vandt DM i skills for  

kommende møbelpolstrere. Så flot. Stort til lykke til såvel Ida som Nicolai.  
 

I Norsminde har foråret også vundet indpas, det vrimler med gæster og lokale, der besøger havnen, Norsminde Kro og  

Fiskehuset, hvor en stor flot terrasse er kommet til, godt ser det ud, og hyggeligt er der på den gamle havn. 
 

Ved Saxild Strand er både Vaffelhus og Minigolf kommet godt i gang, og som flere sikkert har bemærket, er et større byggeri 

i gang på græsarealerne ved ”Trekanten”  

Det er Henrik Mensch, der er bosiddende i Saxild, der her opfører et nyt ishus og  pizzaria med en omkringliggende  

terrasse, med borde, bænke og spiseplads. Hele herligheden forventes at stå klar til åbning til pinse. 
 

Det påtænkte vandrehjem i det tidligere Brødhuset, stødte i det tidlige forår ind i problemer, og blev derfor lagt på hylden. 

Til gengæld overtog de nye ejere, Ruth og Jens Uth Toldstrup, Saksild Strand Camping, hvor planerne måske engang kan 

føres ud i livet.  

Hvad der skal ske med de tomme butikslokaler, står fortsat lidt hen i det uvisse, men Ruth og Jens Uth Toldstrup er åbne for 

idéer, så der  er ingen tvivl om, at der også her vil komme til at summe af aktivitet. 
 

Der er gang i hjulene rigtig mange steder. I Agervænget er der godt gang i byggeriet, flere huse er på vej, snart vil der også 

være  nyt om den kommende sommerhusbebyggelse ved Spongsåen (Kr. Petersensvej) og det nye boligområde ved  

Trævænget (Rudevej). Nu mangler vi så blot at få infrastrukturen til at hænge lidt bedre sammen; vi håber, at det lykkes,  

for hvis en kommune VIL bosætning, skal man også kunne komme både til og fra området. 
 

Hvad der sker i dag er historie i morgen 

Det ved de alt om på det lokalhistorie arkiv, hvor der ligger historier om Saxild og Nølev Sognes udvikling gennem flere 

hundrede år. 

Hvis der blandt læserne er lokalhistorisk interesserede personer, der kunne have lyst at deltage i arkivarbejdet, måske  

endda have lyst til at få arkivlederuddannelsen med henblik på at blive ”arkivmutter” eller ”Fatter” på et eller andet  

tidspunkt så hold jer ikke tilbage. Det er en både sjov, spændende og hyggelig fritidsinteresse. 
 

I Lokalrådet glæder vi os over den store aktivitet, der er her og der og alle vegne, og vi glæder os til de mange nye  

opgaver, der venter forude. 

Det skal nok blive et godt forår! 
 

Man er altid velkommen til at kontakt et medlem fra bestyrelsen, hvis der er ting, man ønsker uddybet, eller måske mener, 

at Lokalrådet kan være behjælpelige med. Kontaktinformationer fremgår af hjemmesiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 15. maj kl. 19.00 i Kulturhuset. Mødet er åbent for alle. 

 

På Lokalrådets vegne 

Lisbeth Bonde 
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