
 

 

Bestyrelsesmøde:  mandag den 03. februar 2020  

Tid:  kl. 19.00  

Sted: Kulturhuset 

Til stede: Allan, Helle, Rasmus, Steffan og Lisbeth 

Afbud:  Anders Kristian 

Referent: Lisbeth 
 

1. Siden sidst 

Samarbejdsudvalgsmøde mandag den 20. januar 

Mødet blev udsat, da Saksild Skole ikke kunne deltage. 

Ny mødedato fastsættes til efter 1. marts.  

 

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. 

Der er modtaget svar fra MTK hvoraf det fremgår, at kommunen ikke ønsker at påtage sig yderligere udgifter. 

Udsendt bilag 

 

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

Odder Kommune har igangsat ”deres egen” lille research om det fremtidige samarbejde og landsbyudvikling. 

Der indkaldes til workshop i april. Bilag udsendt 

 

Udstykning ved Trævænget 

Lisbeth orienterede kort om, at projektet fortsat lever, men at det med overvejende sandsynlighed deles op i tre etaper. 

 

Infrastruktur og trafiksikkerhedsplan 

Lisbeth gav en kort status på baggrund af korrespondance med Gitte Rasmusen, teknisk afdeling. 

Ikke alle projekter nåede helt i land i 2019. 

Vejfladen foran Bagergården hæves her i 2020, der rettes på helleanlægget ved indkørslen i Saksild fra vest, der er tillige 

ønsket lysende markeringssten. 

Tankerne om forbindelse af cykelsti fra Strandvejen til cykelstien på Rudevej lever fortsat. 

Markeringsstriber på Rude Havvej ditto. 

Skolebusplanen er i tråd med skolens indsigelse påtalt 

Spørgsmål: 

Er kommunen bekendt med, at en gårdejer har tilbudt jord til etablering af cykelsti langs Rudehavvej. 

Lisbeth kunne fortælle, at det ER kommunen bekendt med, men at det desværre ikke har gjort nogen forskel i at prioritere 

projektet, der har været på trafiksikkerhedsplanen i adskillige år. 

  

 

Fordelingsmøde den 12. februar.  

Helle deltager 

Ansøgningerne blev kort gennemgået. Lokalrådet finder, at der er et par stykker ”lige på kanten” 

Holdningen i lokalrådet er, at ansøgninger skal give merværdi for samfundet generelt, og at f.eks. enkeltstående 

arrangementer i allerede funderede foreninger ikke kan komme i betragtning. Der skal fortsat være fokus på, hvad der er 

”fødte” kommunale opgaver, og hvad der er udviklingsopgaver i lokalrådsregi. 

 

Skrivelse fra Hundslund Lokalråd omkring drøftelse af den nye skolestruktur. 

Det er fint for Lokalrådet, at der tages en drøftelse i fælleslokalrådet omkring de erfaringer, man hver især har draget.  

 

Nyhedsbrev januar  

Nyhedsbrevet er udsendt – er sat på hjemmesiden samt ophængt på tavlen ved Bagergården 

 



 
 

 

 

2. Generalforsamling 1. marts kl. 11 til 14 

Generalforsamlingen afholdes i samarbejde med Borgerforening og Idrætsforening 

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

• Forslag til dagsorden:  

Valg af dirigent     Bestyrelsen foreslår Hans Mogensen  

Valg af referent     Bestyrelsen foreslår Steffan Lykke Møller 

Valg af 2 stemmetællere     Bestyrelsen foreslår Rasmus og Anne 

Formandens beretning    Lisbeth Bonde  

Fremlæggelse af regnskab og budget  Helle Møller  

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:   

På valg er:    

Anders Kristian Krogager   Modtager genvalg 

Helle Møller og Lisbeth Bonde  Modtager ikke genvalg 

 

Valg af suppleanter  

På valg er: 

Rasmus Eriksen    Modtager genvalg 

Anne Lapsin    Modtager ikke genvalg 

Valg af revisor  

På valg er Peter Flejsborg   

Valg af revisorsuppleant 

På valg er Frede Højland   

 

Indkomne forslag   

Evt.  

 

• Regnskab – status v/ Helle 

Helle gav en status på årets regnskab hvor bestyrelsen igen har sat tæring efter næring. 

Vi holder os administrativt inden for driftsbudgettet med udgifter til hjemmeside, generalforsamling og aktivitet i 

fokusgrupper. 

Da Projektet om Kulturhaven fortsat er i hvileposition og arrangementer har holdt sig inden for budget, er der 

over år genereret et overskud på ca. 26.000,00 som kan anvendes til igangsætning af småprojekter. 

 

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

Dato er allerede nu meldt ud på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og på Saxild Sport og Fritid. 

 

• Uddelingsliste fra 2019 er udsendt til inspiration. 

Da Borgerforeningen ikke har mulighed for deltagelse i uddelingen, fordeler Lisbeth posterne på Lokalrådets 

bestyrelse, som derefter må påregne et lidt større distrikt pr. person.  

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

 Steffan laver layout og får trykt folderen et ”trykbilligt” sted. 

Udgiften fordeles mellem foreningerne 

. 

• Forslag til evt. nye kandidater 

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

Bestyrelsen besluttede, at der skal laves en appel til ”folket,” og det skal tydeliggøres hvilke opgaver der ligger i 

de enkelte foreninger og hvad hvor meget, man kan være med til at præge det samfund man lever og bor i. 

 

I forbindelse med en kort drøftelse af vedtægter og bestyrelsessammensætning gav Lisbeth en kort historik. 

Følgende foreninger er født medlem af lokalrådet med sæde i bestyrelsen: 

 Skole, borgerforening og en repræsentant for foreningslivet. 

Herudover kan borgerdelen bestå af såvel erhvervsliv, som den menige borger. 

Skolen har valgt ikke at deltage aktivt i møderne, men orienteres via dagsordener, referater mv. 

Der er i 2019 oprettet et samarbejdsudvalg omkring Kulturhuset bestående af Skolen, Fælles Drift og Service 

Borgerforeningen samt lokalrådet. Lokalrådets formand er” født til formandsposten” 



 
 

 

Forespørgsel om repræsentanten fra Borgerforeningen skal være formand. 

Hvilket der ikke er et krav om. 

 

 

• 1. marts: Dagens forløb 

4 Indslag af max. 15 minutter 

a ) Folkeskov (Steffan tager kontakt. Lisbeth har sendt kontaktoplysninger) 

b ) Grønt Partnerskab Norsminde. Aftale er på plads. 

c ) Dansens dag (Anders Kristian) 

d )Seniorhøjskolen Aftale er på plads 

 

 

 

 

Tidsplan se oplæg fra januarmødet. ½ time pr. generalforsamling søges overholdt. 

 

Bespisning: 

Lisbeth orienterede om at hun forgæves har forsøgt at få et tilbud fra Lading Ost på vanlige præmisser. Da det pt 

ikke har givet respons, tager Rasmus t kontakt til ”Mad os Mads” 

Vi har fastsat et budget på max. 50,00 pr. person, foreningerne deler som vanligt udgifterne. 

 

Det praktiske arbejde: 

Bestyrelserne mødes kl. 9.45 

Cykelklubben er i Kulturhuset indtil senest 9.30 

Der opsættes Borde, stole, og opslag af diverse art,  

Arkivets messevægge opstilles. Foreningerne kan herpå annoncere for deres aktiviteter. 

A3 eller A4 format – kan opsættes med en dobbeltsidet tape – nåle må ikke anvendes. 

Herudover har vi A4 holdere og nogle mindre til opsætning på bordene, hvis man ønsker det (A6?) 

 

Øl/vand, kaffe,  

Borgerforeningen står for den del arrangementet. Lisbeth giver Torben besked om antal. 

 

Oprydning 

Foreningerne i fællesskab 

 

3. Overlevering til kommende bestyrelse 

Tovholdere på kommende og igangværende opgaver?  

Lisbeth videresender ad hoc til Steffan. 

I forhold til økonomi venter vi til ny kasserer er på plads. 

Pt. er det problematisk at få adgang til Kulturhusets kalender, men Charlotte (Skolen) arbejder på sagen. 

Ny bestyrelse henvender sig til Charlotte for at reserve Kulturhuset til det årets møder. 

Når bestyrelsen er konstitueret kan der tales nøgle med Jacob pedel. 

 

4. Nyt fra Fokusgrupperne: 

Byforskønnelse:   

Lisbeth og Helle fortalte kort om planerne for at binde området sammen med det vi har fælles, nemlig rødderne og 

historien. 

Arkivet går fremadrettet aktivt ind i processen omkring opsætning af info-tavler og standere. 

Kunstgruppen (Ingrid Christiansen, Britt Olsen, Mads Nielsen og Ole Grøn) mødes medio februar for brainstorming og 

tidsplan for etape 1.  

Ansøgning til fælleslokalrådet samt plan for det fremtidige arbejde er fremsendt.  

 

 

5. Evt. og bordet rundt 

Lisbeth orienterede om at Sol og Strands pulje til forskønnelse eller udvikling af områder i sommerlandet er overskredet 

for denne gang, men at Lokalrådet fortsat skal have fokus på denne. 

 



 
Lisbeth orienterede om at der er udviklingspotentiale til et fælles samlingssted omkring Saksild kirke og plænerne på ikke 

indviet jord, forslag om f.eks. at anlægge en petanquebane her. 

Seniorklubben har til huse i Kirkecenteret, da det er vanskeligt at have borgeraktivitet i Kulturhuset i dagtimerne. 

 

Helle orienterede om hun har sagt ja til at deltage i en projektgruppe omkring lokalrådsudvikling på Christiansborg. 

 



 
 

 

 

Bemærk og sæt i kalenderen: 

 

12. februar 19.00-22.00 Fælles Lokalrådsmøde  Helle 

01. marts Generalforsamling  

09. marts 19.00-21.00   Bestyrelsesmøde, konstituerende møde    Kulturhuset er reserveret 

?? april Workshop om lokalrådsarbejde/samarbejde Odder Kommune 

28. maj 19.00-21.00 Fællesmøde Lokalråd/kommune (alle lokalrådsmedlemmer) 

 


