
 

 

Bestyrelsesmøde:  mandag den 13. januar 2020  

Tid:  kl. 19.00  

Sted: Kulturhuset 

Til stede: Anders Kristian, Steffan, Lisbeth og Rasmus 

Afbud:  Anne og Helle 

Referent: Lisbeth 
 

1. Siden sidst 

Steffan og Lisbeth har deltaget i Fælles Lokalrådsmøde – kort opdatering 

Hovedpunkter: 

Fordelingsregler, nyt ansøgningsskema, projekter skal være afsluttet inden for 2 år. 

Jan K er fortsat i dialog med Odder Kommune om finansiering af afledte udgifter på projekter (forsikringer, tilsyn, gebyrer 

med videre) Der kan ikke via lokalrådspuljen søges til disse driftsudgifter. 

Forslag om oprettelse af et §17.4 udvalg. Jan K indsender ansøgning til kommunen. 

De enkelte lokalråds projekter herunder Horsens Fjord projektet (Ørting og Gylling) som Saksild Lokalråd kunne være 

interesseret i af følge op på. Referatet kan ses på lokalrådets hjemmeside. 

 

2. Generalforsamling 1. marts kl. 11 til 14 

Generalforsamlingen afholdes i samarbejde med Borgerforeningen. 

Anders Kristian formoder, at også Idrætsforeningen er med. 

(Vedtægter, Dagsorden og referat fra 2019 kan ses på hjemmesiden) 

• Dagsorden udsendes/offentliggøres senest i uge 6 (3.-9. februar) 

• Dato udmeldes allerede nu på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og på Saxild Sport og Fritid. 

• Der udarbejdes en flyer i A4-format, som husstandsomdeles af foreningerne.  

Uddelingen skal ske forholdsvis tæt på arrangementet, eks. i uge 7, som en reminder. 

Lisbeth finder den gamle uddelingsliste til brug for 2020 

•  Steffan laver layout. Lisbeth sender den gl. flyer til Steffan til inspiration. 

• Tryk: Enten af enkeltmedlemmer (mulighed undersøges) eller et trykbilligt sted. 

 

• På valg er: Lisbeth, Helle og Anders Kristian 

- Anders Kristian modtager genvalg 

- Lisbeth: Modtager ikke genvalg. 

- Helle modtager ikke genvalg. 

Bemærkning: 

Lisbeth er ikke træt af lokalrådsarbejdet, men ønsker et større fokus på Lokalarkivet, historieformidling og 

synliggørelse af lokalhistoriske kulturperler. 

Udtrædelsen er en form for ”seniorordning,” idet Lisbeth fortsætter i sine fokusgrupper, som er selvkørende,  

men hun er fremover ikke aktivt medlem af bestyrelsen. 

•  Forslag til evt. nye kandidater 

Bestyrelsen har en opgave i at afdække muligheder for nye kandidater. Der skal gøres lidt benarbejde. 

• Suppleanter:  

Anne  Modtager ikke genvalg, men er villig til at fortsætte i Fokusgruppe Byforskønnelse 

Rasmus  Modtager genvalg -  

Revisor Peter Flejsborg, 

Revisorsuppleant Frede Højland 

• Forslag til dirigent, referent, stemmetællere. 

Lisbeth kontakter sidste års dirigent 
 

• Fælles tiltag: Hvordan får vi folk af huse?  

Tema 

Der skal være fokus fremadrettet! Det sker i vores område. 

4 Indslag af max. 15 minutter 

a ) Folkeskov (Steffan tager kontakt. Lisbeth sender ham kontaktoplysninger) 

b ) Grønt Partnerskab Norsminde (Lisbeth tager kontakt) 

c ) Dansens dag (Anders Kristian) 

d )Seniorhøjskolen (Lisbeth tager kontakt) 

 



 
 

 

• Det formelle: 

Sidste års generalforsamling blev for lang og for tung. Ny model bliver som følger: 

Hver forening har ½ time. Derfor skal beretninger og regnskabsfremlæggelser være skarpe. 

Ikke nødvendigt at gennemgå alle poster i et regnskab (det kan være fremlagt) og kassererens beretning være 

det bærende. 

 

Kl. 11.00 Velkomst (Lisbeth) 

  Lokalrådets generalforsamling jf. vedtægterne 

  Projekt Folkeskov 

  Projekt Grønt Partnerskab 

 Ostebord 

Kl. 12.30 Idrætsforeningens generalforsamling jf. vedtægterne 

  Dansens dag 

  Seniorhøjskolen 

 Borgerforeningens Generalforsamling 

  Fremtidscafé 

 

Lisbeth kontakter Saxild Ost og Vin om traktement inden for aftalt pris.  

 

3. Samarbejdsudvalgsmøde mandag den 20. januar 

Dagsorden rummer en opsamling fra sidste møde samt forslag til Skole-foreningssamarbejde om specifikke emner, f.eks. 

Folkeskoven, Kommunal markering af 50-året for kommunesammenlægning, Genforeningen. 

Herudover er et fokuspunkt et samarbejde og videre tiltag omkring Kulturhaven. 

Anders Kristian Krogager, der er tovholder på projektet, er inviteret med til mødet. 

 

4. Ansøgning af midler, fælleslokalrådet. Ansøgningsfrist 1.2. 2020 

Opdateret regelsæt som bilag 

Forslag fra Lisbeth om ansøgning fra Byforskønnelses-udvalget til begyndelse på ”kunstprojekt” samt infotavler til 

kultursteder. Lisbeth har kontakt til miljø-afdelingen for afdækning af lovgivning og evt. finansiering. 

Kan/må man evt. benytte ”kunst” i forbindelse med infotavlerne? Træ/stolper af lokalt træ? 

Bænke af lokalt træ: Bænken fra Kjældsdamsgaard, Lindegaard, Kysinggaard mv. 

Muligheder undersøges. 

Lokalrådet foreslår at der ansøges om 30.000 til projektet, som også kunne kaldes ”brugskunst til nærmiljøet”.  

Lisbeth og Helle udarbejder ansøgning. 

 

5. Odder Kommune: Odder en stor kommune.  

Odder kommune inviterer til Markering af 50 året for kommunesammenlægningen og har i den anledning afsat 150.000 

kr. i en jubilæumspulje som foreninger, frivillige og lokalråd kan søge til at afholde arrangementer eller aktiviteter der kan 

skabe liv og sammenhængskraft i kommunen. 

Forslag:  

Guidede lokalhistoriske ture – Lokalhistorisk udstilling i Kulturhuset – Beretninger. Der fintænkes, og Lokalrådet indgår 

gerne i et projekt omkring lokalsamfundet, en del af en storkommune. 

Lokalarkivet har med støtte fra Velux-fonden indkøbt nogle messevægge, så det er muligt at lave en større 

plancheudstilling – kan evt. være flytbar i kommunen. 

Lisbeth undersøger udgiftsniveau og ansøgning om nødvendigt. 

 

6. Meddelelser: 

• Fælleslokalrådets trafikgruppe. Kort orientering v/ Lisbeth 

MTK tog flere punkter fra fællesmødet til sig. 

Der er blandt andet fundet nogle bænke på Driftscenteret, som kan bruges som Kør’mæ’bænke” 

Pt. er der ikke meldt yderligere ud. 

Gruppen vil primo 2020 have behov for nye medlemmer, punkt på dagsorden i fælleslokalrådet. Steffan er 

Saksilds repræsentant i gruppen. Evt. yderligere deltages tages op senere. 

• Lokalplan 1139 – Projektet omkring Rude Havvej er vedtaget. Kommunalt fremsendt. 

Umiddelbart ses der ikke tanker om trafiksikring af Rude Havvej i den anledning. 

 



 
 

 

• Køreplaner – indsigelse 

Fra den 8.–22. januar 2020 afholder Midttrafik høring af køreplaner med væsentlige ændringer.  

Køreplanerne træder i kraft den 28. juni 2020.  

Borgerne skal være obs. på, at det er nu, der skal gøres indsigelse, hvis man ønsker korrektioner. 

Ændringerne har især betydning for Saxild Skoles elever, som vil få længere transporttid samt en ankomst på 

Saksild Skole før skolens normale tilsyn. 

Opslaget ligger på Lokalrådets hjemmeside, men Lisbeth laver tillige opslag på diverse lokale sider 

Steffan følger op på problematikken. 

• MTK har på sin kommende dagsorden en fornyelse af kontrakten med Midttrafik. 

Undre kan det, at man ikke medtænker grøn omstilling, men tilsyneladende fortsætter af den gammelkendte 

vej. 
• MTK har på kommende møde prioritering af trafiksikkerhedsforanstaltninger samt nyt udbud på kontrakter på 

by-og lokalruter. Lokalrådet bør følge op på aftale 2019, for at sikre, at alt er udført? (Forhøjning v/ Bagergården, 

den skarpe kurve ved Byport, fortsat ønske om stationær fartmåler. Cykelsti Rudevej)  

• Kendte aktiviteter i 2020 

Sommer:  Odder en stor kommune??   

   Fejring af Genforeningen (Lokalarkiv og Bylaug) 

Efteråret:  Plantning af Folkeskov: Kontaktperson/Tovholder fra Lokalrådet? 

 

7. Nyt fra Fokusgrupperne: 

Byforskønnelse:     

Lisbeth gav en kort orientering 

Vi har op til jul haft lyskæder omkring vores byskilte, da projekt juletræer ved indfaldsvejene blev for kompliceret. 

Ros til tiltaget. Lisbeth foreslog at man måske i 2020 lavede granguirlander med lyskæderne i stedet (nemmere 

opsætning) Lyskæderne fik skiftet batteri medio december. Så de holdt fint. 

 

Anne L har pt. kontakt til Odder Kommune, da det er problematisk at grave betonrør ned til byens flagstænger. 

Hun har søgt ledningsoplysninger hos kommunen, men er af en lokal entreprenør blevet gjort bekendt med, at 

tegningerne er misvisende. Problematisk hvis der sker ledningsskade. Vi har hverken i Lokalråd eller Borgerforening 

forsikring, der kan dække disse. 

Rasmus Eriksen tilbyder hjælp til afdækning af Ledningsnettet. Lisbeth giver Anne besked. 

 

Anne, Lisbeth og Helle fortsætter i den selvkørende Fokusgruppe efter generalforsamlingen. 

Der forventes dialogmøde med kunstgruppe: Ole Grøn, Mads Nielsen og Britt Olsen samt evt. andre interesserede hen 

over foråret. Lisbeth indkalder til møde i februar/marts. 

 

Fællesskab: 

• Skal der afholdes foreningsmøde? Ja. Det ligger i den ny struktur med 2 stormøder årligt, hvor håbet er, at der 

kan skabes større synergi foreningerne imellem. 

• Skal der afholdes event for tilflyttere? Nej. Det nye tiltag omkring generalforsamlingen hvor diverse 

foreningstilbud slås op, er en oplagt mulighed for ny-tilflyttere til at søge medborgerskab. 

 

8. Evt. 

Lisbeth kontakter Kim for nyt om udstykning (orienteringspunkt) 

Sol og Strand har en pulje, der kan søges i forbindelse med forskønnelse eller udvikling af områder i sommerlandet. 

Lisbeth undersøger nærmere. 

 

9. Bordet rundt 

Rasmus gav en fjernvarmestatus. Nye tider på vej til det øvrige opland. 

Bemærk og sæt i kalenderen: 

20. januar 16.00 Samarbejdsudvalgsmøde  

O3. februar 19.00-21.00  Bestyrelsesmøde 

12. februar 19.00-22.00 Fælles Lokalrådsmøde 

01. marts Generalforsamling  

09. marts 19.00-21.00   Bestyrelsesmøde, konstituerende møde     

 


