
 

 

Bestyrelsesmøde:  mandag den 09. september 2019,  

Tid:  kl. 19.00  

Sted: Kulturhuset 

Til stede: Allan, Steffan, Helle, Anders Kristian, Lisbeth 

Afbud:   

Referent: Lisbeth 

 

Meddelelser til orientering 

• Bænk, Gl. Bygade/Dyngbyvej 

Fortsat undervejs 

• Status på Trafiksikkerhedsplanen: 

Fodgængerfelt i Saksild etableret, byskilte opsat 

• Indbydelse til Borgermøde omkring budget 10.9. på Park Hotel, åbent møde 

• Møde omkring Kulturstrategi på Odder Museum 10.9. Lisbeth deltager 

• Møde i Fælleslokalrådets trafikgruppe 11.9. Lisbeth og Steffan deltager 

• Samarbejdsudvalgsmøde om ordens- og retningslinjer for Saksild Borger og Kulturhus 16.9. 

(SU består af Lokalrådets formand Lisbeth Bonde, Borgerforeningen ved Tina Callesen, Pæd. Leder ved Saksild 

Skole Anders Nielsen og fra Fælles Drift og Service Teknisk serviceleder Jacob Bertelsen) 

Punktet udløste en debat omkring nogle af de udfordringer, der pt. er i forhold til udlejninger, ferier, kompetencer 

mv.. Lisbeth har diverse input en mente til SU-mødet. 

• Nyhedsbrev august, er på hjemmesiden (dokumenter/Nyhedsbreve) 

• Gode råd til Borgermøder, opsamling fra Rasmus Blicher og Claus Buur Rasmussen 

• Høringssvar til lokalplan 1139 indsendt, se hjemmesiden  
 

1. Bysforskønnelse 

Opfølgning på ”Projekt Byforskønnelse” idet byportene nu er opsat. 

Anette Kristiansen har blomsterløg til nedlægning omkring skiltene. Måske andre har det samme? 

Juletræ mv.: Lisbeth har talt med Jens Simonsen, Kjældsdamsgaard som gerne lægger jord og lys til opsætning at juletræ i 

december (græsarealet foran gården) 

Borgerforeningen arbejder med juleudsmykning i og omkring Kulturhuset. Lisbeth afklarer på SU-mødet hvad der er muligt. 

Borgerforeningen vil nu sætte projekt flagallé i værk. 

Der skal støbes huller til flagstængerne, det er svært at skaffe hjælpere. Tager kontakt til Brian Brohus. 

Lisbeth undersøger om byens flagstang kan indgå som en del af flagallé-projektet og hvis ”ja”. hvordan. 

Saxild Bylaug har luftet tanken om forskønnelse af ”byens grund” – arealet ved genforeningsstenen på Dyngbyvej. Lisbeth 

følger op. 

Der blev i forbindelse med debatten om jule- og påskepyntning udtrykt ønsker om inddragelse af borgerne i nogle fælles 

events. Anders Kristian tager kontakt til Borgerforeningen, som primært tager sig af de festlige indslag i området. 

Der blev udtrykt ønske om ”Plant et træ” fremfor at opsætte et træ i en kortere periode. 

Lisbeth indkalder Fokusgruppen omkring byforskønnelse (Anne, Helle og Lisbeth) som arbejder videre med idéen og 

juleprojektet. Der er fra Lokalrådets side givet grønt lys til indkøb af LED-lys mv. 

 

2. Siden sidst  

• Lisbeth og Helle deltog den 3.9. i Projekt Visuel Landsby:  

Gylling Kulturforening orienterede om de projekter de har sat i søen for at for at promovere Gylling. 

Alle aktiviteter samles på deres platform (foreninger mv. linker via linker til kalenderen via Facebook 

”side”)hvilket giver et overblik over alle aktiviteter i områder, så dobbeltbookninger undgås. 

Økonomi: Annonceindtægter mv. Infoskærm stillet til rådighed i Brugsen. 

Punktet udløste en debat om formidlingen i Saksild og Omegn. 

Lisbeth kunne ønske en Facebook-kobling til lokalrådets hjemmeside, for derved at få spredt lokalrådsinfo ud til 

en større skare og få bedre samling på fælleskalenderen. 

Der findes pt. rigtig mange lokale Facebook-sider, måske også for mange, Kulturhuset, Saxild Sport og Fritid, 

Nabohjælp Saxild plus diverse sider fra Grundejerforeninger. Derfor er der ikke pt. basis for flere. Lisbeth laver 

henvisning til Lokalrådets hjemmeside manuelt i relevante grupper. Omkring Lokalrådets Fælleskalender er der 

fortsat en udfordring, idet kun få foreninger husker at meddele arrangementsdatoer eller selv indtaste.  



 
 

 

• Steffan og Lisbeth: Orientering fra Fælleslokalrådsmødet 14.8. 

Referatet kan ses på Lokalrådets hjemmeside (dokumenter/fælleslokalråd) 

Samarbejde med Teknisk Afdeling, besøg af Casper Grønborg og Bent Hodde Mortensen : 

Generelt: En god dialog som vi gerne følger op på. Sammen med Lokalrådets forslag til et bedre samarbejde, som 

er i Morten Møllers varetægt, vil Caspers notater indgå i det videre arbejde med udviklingsplanen for 

landdistrikterne, som lokalrådene er en del af. 

Flere lokale problematikker blev nævnt herunder de driftsudgifter og forsikringer lokalrådene ”hænger på”, hvis 

de sætter anlæg i gang på kommunale områder. Lisbeth har fremsendt skrivelse via Martin Hauge omkring 

udfordringerne, som også kan ramme projekt Kulturhaven. 

Steffan orienterede om uddeling af midler, hvor en bevilling til Hundslundhallen udløste nogen debat men i sidste 

ende blev godkendt, da der var brug for en opbakning fra alle i forhold til fondsansøgninger mv.  

På næste møde i Fælleslokalrådet ved uddelingsprocedure blive revideret. En mulighed kan være, at der kan 

afsættes et symbolsk beløb på eks. 5.000 til blåstemplinger ligesom der skal ske en drøftelse af et sideløbende 

budget til driftsmidler jf ovenstående. 
 

• Status på renovering af veje, fortove mv./ Trafiksikkerhed 

Fodgængerfelt og byskilte etableret i Saxild, Lisbeth har talt med Gitte Rasmussen omkring opsætning af fast 

fartmåler, pt. er det ikke muligt. Der etableres evt. trafiktælling senere på året, Lisbeth har påpeget, at det bør 

være i højsæsonen. 

Lokalrådet følger sagen. 

 

3. Vision og udviklingsplan for 2020-2025 
Arbejdsdokument udsendt af Steffan – Hovedoverskrift: SAMMENHÆNG 
Lisbeth havde 2 lokalhistoriske oplæg med: Kirke og Samfund, samt Skole og Samfund. 
Der er enighed om at ”rødderne” er vigtige, Lisbeth udarbejder tillige oplæg om Fællesskab, sport og fritid. 
Der er enighed om, at det er vigtigt at få formuleret hvor vi er på vej hen – og hvad målet er. 
 
Forslag: 
Hvor er Idrætsforeningen på vej hen – hvad er dens ambition(Anders Kristian) 
Omkring Kirke og Samfund deltager menighedsrådets formand Hans Mogensen gerne i samarbejdet. 
Fortsættelse af #Flyt til Saxild = # Bliv i Saxild 
 
Debatten viste, at lokalrådet har behov for et ”Stop op møde” i forhold til det videre arbejde. 
Hvem laver vi planen for? Er det muligt som Lokalråd at skabe de kulturelle fællesskaber, vi drømmer om og at nå ud i alle 
hjørner? Hvad er Lokalrådets ambition? Hvad er succeskriteriet? 
Er det X antal arrangementer som i Gylling? Er det X antal tilflyttere? Eller er det noget helt andet?  
 
ALLE i lokalrådet forsøger inden næste møde at formulere deres tanker om ovenstående. Send det til Steffan/ eller slå det op 
i fællesdokumentet. 
 

4. Nyt fra fokusgrupperne 
Udsat 
 

5.  Bordet rundt  
Intet 
 

6. Evt. 

Oktober-mødet udgår 

Næste møde er helliget udviklingsplanen. 

Evt. meddelelser sættes på som sidste punkt. Er der vigtige meddelelser inden november-mødet sender Lisbeth en mail. 

 

Bemærk og sæt i kalenderen: 

• 07 oktober 19.00-21.00 Udgår 

• 11 november 19.00 – 21.00 Bestyrelsesmøde 

• 13. november 19.00-22.00  Fælleslokalrådsmøde (2 personer)  

• December  Mødefri 

• 13. januar 19.00-21.00  Bestyrelsesmøde 

• O3. februar 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde 

• 09. marts 19.00-21.00  Bestyrelsesmøde 


