
Lokalrådsmøde for Saksild og Omegn 

23. maj 2022  

Beslutningsreferat 

Deltagere: Steffan, Anders Kristian, Torben, og Rasmus Z (referent).  

 

1) Dialogmøde om landdistriktsstrategi 

Anders Kristian og Steffan informerede om at de havde deltaget i møde vedrørende 

landdistriktsstrategi. Deltagerne var, foruden lokalrådene, medlemmer fra Odders byråd og 

forvaltningen. Mødet fandt sted i Hundslund og havde karakter af workshop ved små borde. Mødet var 

ganske diffust uden konkrete holdepunkter. Det var dog blevet indirekte diskussionstema hvorvidt 

lokalrådene havde (eller ønskede) et lokalt forankret mandat til at varetage dialogen med kommunen 

og forvaltningen. Der var forskelle på hvorledes de forskellige lokalråd så på denne problemstilling, 

hvilket dog formodes at hænge sammen med hvor stor (entydig) opbakning et tema ville have i 

lokalsamfundet.  

 

2) NaboGo - samkørselsordning 

Torben fortalte om en henvendelse fra kommunen (fra en Helena, som muligvis er konsulent fra 

kommunen). Hun havde kort fortalt Torben at kommunen arbejdede med at udbrede en mulighed for 

kørselsordning, som hun gerne ville fortælle om.  

Kan se at NaboGo i udgangspunktet er en privat app-løsning, som formentlig ikke har noget med 

kommunen at gøre.  

Vi ser tiden an og overvejer at invitere Helena til efteråret.  

 

3) Opfølgning på borgermøde angående strukturplanen  

Enighed om at borgermødet, som var arrangeret af planafdelingen, havde været en dårlig oplevelse, 

hvor forvaltningen havde gjort en dårlig figur og hvor formatet på alle måder havde været uden store 

perspektiver.  

Fra mange sider i lokalsamfundet var der udtrykt et ønske om at komme i en mere direkte dialog med 

lokalpolitikkerne og få lavet et rigtigt borgermøde. Enighed om at arbejde videre på dette.  

Enighed om at det bør drøftes med politikerne hvorledes formatet for et borgermøde skulle være 

(panel, små grupper, mulighed for spørgsmål/diskussioner med salen eller?) Temaet for et borgermøde 

bør dog tage afsæt i kommunens ønske om at ændre ved den eksisterende strukturplan. Anders 

Kristian laver et udkast til en mail/brev, som i første omgange kan sendes til medlemmerne af udvalget 

for Klima & Plan.  

 



Da det var meldt ud fra kommunens side, at der nok ville blive truffet beslutning om processen for en 

ny strukturplan inden sommerpausen, herunder hvorvidt der skulle være høringsmulighed, er der brug 

for at række ud til beslutningstagerne snarest muligt for at undgå at der blev truffet forhastede 

beslutninger på et forkert grundlag. Vi håber at kunne afholde mødet inden sommerpausen. Møde i 

uge 23 eller 24 vil være en ide.  

Vigtigt at få mulighed for at blive hørt om en kommende strukturplan inden beslutningerne skulle 

træffes.  

 

 4. Evt.  

Intet at drøfte.  

 

Næste møde: Steffan indkalder.  

 

Mødet hævet 21.00 


