
 

 
Bestyrelsesmøde:  onsdag den 10. april 2019,  

Tid:  kl. 19.00  

Sted: Saxild Arkiv 

Til stede: Steffan, Allan, Anders Kristian, Lisbeth og Anne 

Afbud:  Helle 

Referent: Lisbeth 

 

1. Meddelelser til orientering 
 

• Årligt møde mellem samtlige lokalråd og MTK (Miljø- teknik- og klimaudvalg) 

Mødet afholdes den 3.juni i Pakhuset. Nærmere følger 

Emner til debat er indsendt og efterfølgende sendt til bestyrelsen via mail den 28.3. 
 

• Borgermøde om affaldsplan ”Hvordan gør vi affald til værdi” 2. april på ”Skovbakkeskolen”  

Indbydelse til Lokalrådene er vedhæftet dagsordenen. Der var ingen deltagelse fra Saksild og Omegns Lokalråd 

2. Konstituering  

Formand:   Lisbeth modtog genvalg 

Næstformand:   Steffan Lykke Møller 

Kasserer:   Helle Møller 

Sekretær:   Anders Kristian Krogager 

Udvalgsmedlemmer: 

Fokus-grupper:    Stier og veje: Anders Kristian Krogager er tovholder 

     Infrastruktur:  

     Trafiksikkerhed og kollektiv trafik:  

      Steffan Lykke Møller tager løbende over efter Lisbeth  

     Blafferpunkter, alternative befordringsmøder: Anders Kristian Krogager 

     Kulturhaven/Kulturhuset: Anders Kristian Krogager og Allan Rabjerg 

     Udviklingsplan: 

     Hele bestyrelsen.  

     Opsamling på det vi har – næste møde. 

     Layout og tryk og idé: Steffan Lykke Møller/Allan Rabjeg 

      Der tages udgangspunkt i #Flyt til Saxild – så layout bliver genkendelig   

     Fællesskab og byforskønnelse 

     Der arbejdes på at få en gruppe, der repræsenterer HELE lokalområdet 

     Anne Lapsin er repræsentant for Saksild-området  

     – Lisbeth koordinerer 

 

3. Saksild og Omegns Lokalråd   

Lisbeth og Anders Kristian orienterede om lokalrådsarbejdet indtil nu, kommunalt samarbejde, nyhedsbreve og økonomi  

Vi arbejder under mottoet: Vi kan - Vi vil - Og vi gør det 

Bilag uddeles på mødet:  Mission og Vision, handlingsplan   

   Adresseliste, bestyrelse. 

    Vedtægter for Saksild og Omegns Lokalråd: https://www.saksildlokalraad.dk/lokalrad/vedtaegter 

Visionen tages op på kommende møde. Den skal ”peppes op” både tekst og layoutmæssigt – koordineres med udviklingsplanen 

 

4. Siden sidst – primært orienteringspunkter 

• Infotavler opsat ved Bagergården 
Der er pt. 8 rammer hvoraf Lokalarkivet disponerer over 3 og lokalrådet over 5.  

Der er pt. 6 rammer hvoraf SIF råder over 2, Lokalarkivet over 2 og Lokalrådet over 2 

Øvrige infotavler er opsat af Borgerforening/SIF 

https://www.saksildlokalraad.dk/lokalrad/vedtaegter


 
 

 

• Nyhedsbrev marts  
se hjemmesiden under dokumenter/nyhedsbreve 

 

• Trafiksikkerhedsplan 
Planen kan ses på såvel Odder Kommunes som lokalrådets hjemmeside. 

Bilag er videresendt til bestyrelsen 30. marts  

Trafiksikkerhedsgruppen afholdt tirsdag den 26. marts et møde med kommunen omkring etape 1, der sættes i værk i år.  

Helle Møller, Lisbeth Bonde og Tage Bonde deltog fra Saksild 

Vagn Egon Jørgensen og Jørn Bærnthsen deltog fra Rørth 

Der vil i Saksild blive opsat hvide byporte med byskilt i en højde, hvor der evt. kan suppleres med plantekasser under.  

Herudover vil der ved helleanlæggene etableres overkørbare arealer/ spærreflader.  I forbindelse med hellen i den østlige del af byen vil 

der blive opsat et markeringsskilt, der viser afstanden til helleanlægget. Der vil desuden blive etableret et fodgængerfelt vest for 

Rudevejs udmunding i Strandvejen. Som et forsøg vil der i sommerperioden tillige opsættes mobile fartmålere. Den hævede køreflade 

ved Bagergården reetableres også her i 2019.  

Omkring cykelsti-forbindelse fra Strandvejen til eksisterende cykelsti på Rudevej er denne udsat til etape 2. 

Omkring niveauforskelle fra indfaldsveje til Strandvejen indberettes disse af Helle til Fælles Drift og Service. 

• I Rørth vil der blive opsat faste fartmålere, ligesom der også her opsættes byporte. Asfaltarbejdet og hvid markering færdiggøres og 

niveauforskelle til sidevejen udbedres. 
 

• Fælleslokalrådets trafikgruppe 
Lisbeth, fra Saksild og Omegn, Hans fra Gylling og Helle fra Bjerager har afholdt møde med formanden for MTK samt teknisk chef 

Casper Grønborg om lokalrådenes ønsker for den fremtidige kollektive trafik. Kort orientering v/ Lisbeth   

Udgangspunktet for planen er, at vi forventer, at der fortsat køres regionale busser på de store indfaldsveje, men at disse suppleres 

med en form for bybus, der kører rundt i yderdistrikterne. 

Meningen er, at disse skal være forbindelsesled (en form for fødekæde) til de regionale busser, og at de samtidig kan benyttes som 

busser, der i sommerhalvåret kan bringe turister m.fl. rundt i kommunen. 

Vi ønsker tillige en ændring af eksisterende skolebusruter, da en transport på 40 -60.minutter for at komme i skole er der samme som at 

sige: Find selv alternative løsninger.  

Fra gruppens side lød opfordringen, at man e nødt til at tænke langsigtet – og være villig til at satse, hvis man VIL den kollektive trafik. 

Vi forventer et udspil fra MTK på fællesmødet i juni i forhold til det evt. videre arbejde.  

Steffan Lykke Møller indgår fremover i gruppen og tager langsomt over efter Lisbeth 

 

• Skrivelse til adm. leder for landskolerne Vivian Anditsch om drift af Saksild Kultur og Borgerhus 
Vi har nu i godt et års tid trådt vande i forhold til revidering af regelsæt og kommunal anerkendelse af borgerdelen i Saksild Kultur- og 

Borgerhus. 

Der er herfra lavet et oplæg til forvaltningen – som skal debatteres med Vivian Anditsch den 25. april, hvor Borgerforening AK og 

Lisbeth fra Lokalrådet, Torben fra Borgerforeningen samt Per Faaborg og Peter Flejsborg fra den tidligere aktionsgruppe deltager. 

Vi har forsøgt at afdække historikken omkring huset, og har tillige fundet godkendelsen fra Odder Kommune fra 2013 frem, så vi er godt 

klædt på den 25. 

Mødet afholdes på arkivet eller på 1. sal i Kulturhuset (Lisbeth og Anders Kristian koordinerer) 

 

• Reducering af valgsteder 
Den kommunale forvaltning foreslår at de nuværende valgsteder fremover reduceres til 3. 

Kort orientering fra Lisbeth. Lokalrådenes indsigelse er på hjemmesiden 

https://www.saksildlokalraad.dk/dokumenter/faelles-lokalrad 

 

• Fyraftensmøde 1.4. Fundraising, hvordan søges midler til lokale tiltag?  
Arrangør: Fokusgruppe Erhverv (tovholder Helle Møller)  

Mødet var velbesøgt og spændende, og vi blev alle lidt klogere på, hvordan vi kan søge midler – og hvordan vi kan få hjælp og støtte, 

hvis papirarbejdet synes for uoverkommeligt. 

Oplæg fra LAG-Hedensted er tilgængeligt på hjemmesiden.   

 

• Hjertestarterkursus 18.3., (arrangør Borgerforeningen) 
Kort orientering v/ Lisbeth  
Desværre var fremmødet ikke særlig stort, men vi der var til stede, fik en super god instruktion i såvel hjerte/lungeredning som brug af 
Hjertestarter af de to instruktører Kim Hvenegaard og Peder Enggaard fra Divetech i Solbjerg. 
Når det gælder hjertestop, er en hurtig indsats afgørende. For hvert minut, der går, falder chancen for at overleve, husk derfor, sagde 
de to instruktører, at selvom du føler dig usikker, så er det altid bedre at gøre noget end at gøre ingenting.  
Borgerforeningen vil lave endnu et arrangement senere på året, hvor vi håber, at endnu flere vil deltage.   
 
 

https://www.saksildlokalraad.dk/dokumenter/faelles-lokalrad
http://divetech.dk/


 
 
 

• Reetablering af veje og fortove efter projekt fjernvarme 
Lisbeth har tidligere på vegne af Skovlundsvej haft kontakt til Fælles Drift og Service – og har pt. en verserende ”sag” omkring 
reetablering af fortovene på Syrenvej. 
Der er lavet aftale om besigtigelse af Syrenvej, dog uden fastsat dato. 
 

• Opdatering Østjyllands Brandvæsen 
Distrikt udvidelse kort orientering v/ Lisbeth 

 

5. Generalforsamling 
Generalforsamling/borgermøde blev igen i år afholdt en søndag og som et fællesarrangement mellem foreningerne. 
Der er enighed om, at det er en god form i fællesskabets interesse.  
Fremover skal der fokus på, at det er en foreningsdag, og der indlægges måske små events. 
Måske en ekstern foredragsholder – et glas vin undervejs – evt. en paneldebat med foreningsrepræsentanter. 
Tidspunkter for generalforsamlinger mv. skal fremgå af oplægget. 
Spændende oplæg husstandsomdeles (Steffan og Allan går i tænkeboks) 
Der sættes også spot på den digitale formidling. 
Fremover indledes alle arrangementer med en sang (Allan kan – når han deltager akkompagnere 
Fremover stopper møderne ca. 10 min. før og alle opfordres til at give en hånd med ved oprydningen – det giver også fællesskab. 
Vi sørger til gengæld for at der er en øl eller en vand som ”slutter” til hjælperne. 

  

6. Nyt fra fokusgrupperne 

Anders Kristian gav en kort status på stiprojektet. Der arbejdes pt med en forbindelsessti fra Rudevej og til Saksild strand. 

 

7. Hjemmesiden 
Lisbeth appellerer til at bestyrelsen medtænker hjemmesiden, når der sker noget i de enkelte foreninger og områder. 
Husk at fortælle den gode historie – og husk nyhedsstof til kalender. 
Adgang til at lave opslag i kalenderen får man af Lisbeth 
Vi prøver at få aktuelle indslag slået op – suppleret med virksomhedsportrætter, lokalhistorie og lidt mere spot på de ting, der sker i og 
omkring skolen. 
Allan og Dennis prøver at finde relevante oplæg fra Assedrup-Nølev området. Norsmindestof fra ”Krydsfelt Norsminde og Grønt 
Partnerskab” 

 
8. Næste bestyrelsesmøde 

Møder før sommerferien: 

MAJ: 15. maj kl. 19.00 til 21.00 (Anders Kristian deltager den første time) Forberedelse til MTK + fællesmødet 

JUNI: 17. juni kl. 19.00 til 21.00  

Møder efter sommerferier aftales på næste møde. 

Vi forsøger af etablere mandagsmøder.  

 

 

9. Bordet rundt 
Lisbeth og Torben fra Borgerforeningen har været på tur i området omkring placering af flagallé 

Torben har indsendt forespørgsel om optimal placering i forhold til de tiltag der er omkring byporte mv. 

 

 

• Bemærk og sæt i kalenderen: 
Møde i fælleslokalrådet den 8. maj 19.00 til 22.00 (Randlev)  
Repræsentanter herfra er Lisbeth og Helle. Steffan deltager også fremover om muligt. 
(planlagte møder er desuden 12. august og 13. november) 
 
Dialogmøde Odder Kommune/Lokalrådsmedlemmerne 28. maj kl. 19.00 – 21.00 (Pakhuset) 
 
Møde med MTK: 3.juni 19.00 til 21.00 (Saksild Kultur og Borgerhus) 
 

 

• 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. 

 


