Bestyrelsesmøde:
Tid:
Sted:
Til stede:
Afbud:
Referent:

mandag den 12. august 2019,
kl. 19.00
Kulturhuset
Steffan, Helle, Anders Kristian, Anne og Lisbeth
Allan, Jan O
Lisbeth

Meddelelser til orientering
•
•

•
•

1.

Bænk, Gl. Bygade/Dyngbyvej
Lisbeth har endnu engang rykket hos Fælles Drift og Service, hvor Leo K pt. holder ferie, følger fortsat op
Landsbyklynger, Realdania – jf. udsendt skrivelse 3.7. 2019 Helle orienterede om konceptet, som er interessant, men hvor der også er nogle åbne spørgsmål, som vi bør følge op på, evt.
via Fælleslokalrådet. Hvad er en klynge? Er det landsbyerne i hele kommunen eller kan det være landsbyerne i og omkring et
eller to lokalråd.
Steffan og Lisbeth tager det op på det kommende fællesmøde.
Sognepræst Kirsten Lundager har afskedsreception den 25. august.
I den anledning er der en indsamling i gang til afskedsgave fra menigheden orientering v/ Lisbeth
Indbydelse til informationsaften om projekt Visuel Landsby. Gylling Kulturforening og Martin Mikkelsen
3. september 19.30-21.00 i Byrådssalen.
Lisbeth, Anne og Helle deltager. Lisbeth tilmelder alle.
I Saksild og Omegn har vi allerede godt gang i formidlingsdelen men håber på forhåbentlig nye input.

Siden sidst
• Lisbeth har deltaget i Borgermødet: ”Vær med til at sætte retningen for Odder Kommunes udvikling” – kort orientering
På grund af sene afbud fra de tilmeldte deltog Lisbeth som den eneste fra lokalrådet i arrangementet.
Umiddelbart et lidt hektisk møde, da alle fokusområder skulle debatteres i de udpegede grupper.
Lisbeth bar Lokalrådets ”tanker” omkring de forskellige delemner med jf. det arbejde det er udført i vores fokusgrupper.
Påpegede desuden behovet for ældreboliger, involvering omkring de kystnære områder, havmiljøplan, folkeskov, stisystemer,
færdiggørelse af Assedrup Enge (sti fra Odder til Norsminde) cykelstiproblematik blandt andet på Rude Havvej oma.

,
•

Lokalplan 3035.
Jf. beslutning fra sidste møde har Lisbeth fulgt op på planen v/ Kim Hvenegaard.
Kort orientering er udsendt skrft. 22.6., der er ikke pt. entreret omkring ældrebyggeri, da der ikke er fundet en bygherre, og
området derfor antagelig sælges som enkeltgrunde.

•

Violvej, Rude Strand udstykning plan m.v.
Anders Kristian gav en kort status. Han har på Lokalrådets vegne som aftalt indsendt et høringssvar, som appellerer til lokal
inddragelse, når de rekreative tiltag sættes i værk.

•

Odder Kommune, udarbejdelse af ny Kulturstrategi i Odder Kommune. Opfølgning fra sidste møde
Lisbeth orienterede om, at hun i samarbejde med Hou Lokalhistoriske Arkiv og Ole Sørensen Odder Museum udfærdiger en
tekst, med ønsket om en tydeliggørelse af museets og de lokalhistoriske arkivers rolle omkring synliggørelse af områdets
kulturværdier og lokalhistorie. Lokalrådet bakker op om indstillingen, da der bør sættes et større overordnet fokus på bl.a.
turistværdien i Odder Kommunes fortidsminder- og historie.

•

Forslag til Lokalplan nr. 1139 - Trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder er i høring (Arealet ved Letbanen)
Steffan og Lisbeth indsender høringssvar i forhold til at indtænke hele området omkring Rude Havvej (øget
trafikbelastning/trafiksikkerhed/cykelsti) Svaret indsendes i uge 34.

•

Status på Fællesmøde omkring Kollektiv Trafik/grøn omstilling/ Borgermøde med repræsentant fra Sønderborg Kommune
Der er pt ikke noget endelig nyt.
Lisbeth har haft kontakt til Sønderborg Kommune, og man arbejder nu i gruppen videre for at få stablet et møde mellem
politikere, embedsværk, lokalråd og Repræsentanter fra Sønderborg på banen.
Lisbeth har efter ferien rykket Martin Hauge for en dato, der kunne passe ind i involverede parters kalender, men den var efter
deres samtale den 13.6. på Martins kontor” smuttet” - ligeså var idéen bag projektet ikke var trængt igennem
Via samtalen med Sønderborg er der ingen tvivl om, at de kan noget, der pt. ikke er synlig med Odder Kommunes briller,
blandt andet hvem der bestemmer, og hvem der sætter standarden for den kollektive transport og de alternative muligheder i
kommunen.

•

•

•

2.

Status på renovering af veje, fortove mv./ Trafiksikkerhed
Der er pt ikke foretaget meget og spørgsmålet er, hvornår diverse tiltag sættes i værk. ”I løbet af 2019” har jo stadig tid at
løbe på.
Status på SU-møde omkring Kulturhuset
Lisbeth indkalder jf. vedtægterne omkring Kulturhuset: Borgerforening, Fælles Drift og Service samt Saksild skole til SU møde
Mødet afholdes senest medio september.
Idrætsforeningen
Anders Kristian orienterede omkring et nyt tiltag ”Idræt om dagen” et projekt, hvor der i samspil med DGI igangsættes
ældreidræt. Seniorklubben er kontaktet og bakker op om projektet.

Fælleslokalrådsmøde onsdag den 14.8.
1: Fremsendt ansøgning fra Lokalråd 8350 Hundslund om midler af Fællespuljen.
Helle orienterede kort om tidligere procedurer. Som tovholder på ”projekt ansøgninger” fra Saksild og Omegn har Helle fulgt op i
Hundslund, idet ansøgningen ikke var særlig specifik.
Det er lokalrådets opfattelse, at ansøgningen er en samtale værd i Fælleslokalrådet, da Odder Kommunen allerede støtter projektet
omkring Hundslundhallen, og der fortsat er ”hængepartier” omkring anvendelsen af den tidligere kro, som kommunen også har i spil i
Hundslund.
Som udgangspunkt anbefaler lokalrådet at sende ansøgningen retur med henblik på fornyet ansøgning med uddybning, og en fornyet
drøftelse af den svære balance mellem ”nye tiltag,” anlæg og drift.
2:Ansøgning fra Trafikgruppen
Lisbeth har på trafikgruppens vegne bedt Fælleslokalrådet om at afsætte midler fra puljen til et borgermøde omkring den grønne
omstilling/kollektive trafik.
3: Ansøgning næste pulje
Lokalrådet ønsker i forbindelse med næste uddeling at ansøge om midler til ”Projekt Kunst og Kultur/ udsmykning/udstillinger mv. i
Kulturhuset. Der arbejdes videre med projektet. Peter F. kontaktes for inspiration til fleksible ophængs muligheder ligesom projektidéen
medtages på SU i Kulturhusgruppen.

3.

Udvikling i Saksild og Omegn
Helle gav en kort status og en spændende orientering om sommerhusprojektet ved Kr. Petersensvej, som ud over 69 boligenheder, bygget
i klynger, også rummer rekreative fællesområder for alle og en udnyttelse af de lave arealer ved Spongsåen både mht. klimasikring og et
spændende vådområde.

4.

Vision og udviklingsplan for 2020-2025
Anders Kristian forsøger at skaffe skabelonen fra #Flyt til Saxild, så samme layout kan bruges, alternativt forsøger Steffan at lave noget
”så tæt på som muligt”
Steffan laver et arbejdsdokument, som vi alle kan fylde med input
Fokus sættes på ”SAMMENHÆNG”
Sammenhæng mellem vores områder/ sammenhæng mellem stier/ sammenhæng mellem borgerne/ højt informationsniveau
Lisbeth forsøger kort at skrive ”Sammenhængens lokalhistorie”
Mål og delmål:

5.

Nyt fra fokusgrupperne
Intet nyt

6.

Bordet rundt
I forlængelse af drøftelserne omkring områdets udvikling og forskellige tiltag for at skabe liv og vækst blev et af byens samtaleemner
taget op, nemlig: ”Hvad skal der ske med det gamle Mejeri på Strandvejen, som er sat til salg”
Lokalrådets bestyrelse var enige om, at en af de i fornemste opgaver er at facilitere byens borgere, tage hånd om og medvirke til det, der
kan skabes liv og udvikling. Bygningen er markant i bybilledet, og mange har en mening om den.
Da Lisbeth er involveret familiemæssigt, erklærede hun sig inhabil i de tiltag, der handler om køb/salg/fondssøgning/ og specifikke tiltag
omkring fællesanvendelse, idet hun ikke ønsker ”kasketterne” blandet.
Anders Kristian og Helle er derfor tovholdere på ”Projekt mulighedernes hus”

7.

Evt.
Intet

Bemærk og sæt i kalenderen:
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

14. august 19.00-22.00:
03. september
09 september 19.00 – 21.00
07 oktober 19.00-21.00
11oktober 19.00 – 21.00
13. november 19.00-22.00
December
13. januar 19.00-21.00
O3. februar 19.00-21.00
09. marts 19.00-21.00

Fælleslokalrådsmøde (Steffan og Lisbeth
Visuel Landsby, Byrådssalen (Helle, Anne, Lisbeth)
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Fælleslokalrådsmøde (2 personer)
Mødefri
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

Hængepartier til senere møder:
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.

