
Saksild og Omegns Lokalråd          Saxild Borgerforening          Saksild Skole          Fælles Drift og Service 

 

Mødedato: Mandag den 16. september 
Kl. 16.00 
Sted: Saksild Skole 
Til stede: Anders, Jacob, Tina og Lisbeth 

 

Referat 

1. Regelsæt af 1. maj 2019  
a: Samarbejdsudvalget opgaver 
Lisbeth bød velkommen og med udgangspunkt i de reviderede retningslinjer af maj 2019 var der en 
generel drøftelse af husets anvendelse. 
Udvalgets mål er at sikre et konstruktivt samarbejde skole/kommune og borgere imellem. 
 
b: Kalender 
Jf. retningslinjerne har Samarbejdsudvalg, Borgerforening, Saksild Skole og Børnehus 
administrationsret til huset kalender. 
Kalenderen gøres synlig for ovennævnte. Anders sikrer dette. 
Booking foretages via mail til charlotte.kristiansen@odder.dk 
Pt. er det ikke praktisk muligt at have en booking-backup i ferier og på fridage, men ansøgninger vil 
efterfølgende behandles efter indkomstdato.   
 

2. Lejekontrakt 
Der er en konflikt mellem fredags-udlejning fra kl. 15.00 og Dagplejens brug af huset til kl. 16.00 
Anders sikrer at tidspunktet i lejekontrakten ændres til kl. 16.00 
 

3. Ordensregler, Bilag 1 

• Regelsættet tilføjes teksten:  

Indholdet at den grønne container skal tømmes over i den blå container ved P-Pladsen ved 

arrangementets ophør. 

• Det præciseres, at hvis der er ituslået porcelæn 

sender lejer en mail til Borgerforeningen: tinacallesen@hotmail.com 

som efterfølgende sender en regning. 

• Kontaktperson uden for skolens åbningstid. 

Jacob undersøger hvordan reglerne er andre steder i kommunalt regi, men overordnet set 

er der ikke pedeltimer til at varetage funktionen. Tages op, når Jacob ved mere. 

I forbindelse med udlån tager Borgerforeningen indtil videre opgaven på sig. 

Kontaktperson er Torben Blum Andresen 

Beføjelserne er ”sund fornuft”  

• Regelsættet opdateres af skolen (Anders) 

• Ordensreglerne opsættes i Kulturhusets køkken, så de er tydelige for enhver (Pedel)  

 

Foreningerne tilsendes de reviderede ordensregler så alle gøres bekendt med ovenstående. 

Det accepteres fremover, at opvaskemaskinen igangsættes, når man forlader huset, og at den 

derfor ikke nødvendigvis er tømt, når man kommer. 
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4. Aflevering og opsyn 
Der er ikke fra skolens eller pedellens side en kontrol eller optælling. Det er der ikke ressourcer til. 
Der er ikke fra skolens eller pedellens side afsat tid til rengøring til skabe, vindueskarm mv. 
Borgerforeningen laver en status over, hvad der er i huset og sikrer, at der laves en oversigt over 
indholdet i skabe og skuffer. 
I forbindelse med dette, laves der en hovedrengøring i skabene. 
Optællingslisten placeres i køkkenet, så brugerne har mulighed for at lave tjek. 
 

5. Hurtig og sikker sagsbehandling, herunder udvalgets kompetencer  
Der er ikke pt. uddelegeret særlige kompetencer, idet der er kommunale retningslinjer og 
budgetter, der skal holdes. 
  

6. Nye tiltag/ønsker 
Udearealer: Der skal tages højde for, at skolen i dagtimerne bruger de grønne arealer. 

• Petanquebane:  

Placering bør præciseres, ligeså hvordan Lokalråd og seniorer vil sikre den fremtidige 

vedligeholdelse samt evt. booking. Der er ikke i skolens eller Fælles Drift og Service midler til 

vedligehold. 

• Kulturhaven 

Drøftes på et senere møde, der vil være mange parametre at forholde sig til i forhold til 

såvel anlæg som fremtidig drift. 

Lisbeth orienterede om, at Lokalrådene er opmærksomme på de udfordringer og er i dialog 

med kommunen om disse. 

• Kunstophæng, galleriskinner 

Umiddelbart ikke en mulighed, idet Kulturhuset i dagligdagen bruges af børn og unge, og 

ophængt kunst derfor vil være noget udsat. 

I forhold til løbende udstillinger vil der ydermere være forsikringsudfordringer, idet skolen 

ikke har sådanne forsikringer. 

• Juleudsmykning 

Lysudsmykning i december måned er en fin idé, som der gives grønt lys til, såfremt 

Borgerforening/Lokalråd står for det økonomiske (LED-lys mv.) 

Pedellen adviseres – skolen betaler for strøm. 

Lysophæng i vinduesparti: Ok 

Lys i eksisterende træer eller juletræ: Ok 

• Brug af repos når stole mv. fjernes 

Rummet bruges ofte som garderobe, når huset er udlejet, men det er helt fint, at 

foreningerne bruger rummet til møderum, hvis de internt kan finde ud af det. 

Kalendermæssigt kan det ikke falde i hak med udlejningsmodulet. 

 

7. Evt. 

Omkring privat udlejning var der et spørgsmål omkring lokal contra udenbys booking. 

Folkeoplysningsloven giver ikke mulighed for skelnen. 

8. Næste møde 20. januar kl. 16.00 

 

Referent: Lisbeth  


