
Fælles Lokalrådsmøde   

Onsdag den 13. november 2019 fra kl. 19.00 til kl. 22.00  

hos Ramus Mynster, Alrøvej 359, Alrø  

Deltagerkreds: 2 fra hvert lokalråd  

 

Dagsorden:  

1. 1.Velkomst v/ Jan 

 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

 

3. Valg af  

• Ordstyrer  Jan  

• Referent  Lisbeth  

 

4. Lokalrådspuljen 

• Udarbejdelse af nye retningslinjer + ansøgningsskema ”gamle vedhæftet) 

• Opsplitning af puljemidlerne – drift, etablering, vedligeholdelse 

• Gylling Mølle 

Debat: 

Lokalrådene debatterede med afsæt i erfaring fra tidligere uddelinger, om der var grund til 

justering af fordelingsreglerne. 

Der var enighed om, at større projekter kunne være langvarige og tunge, og at det var 

hensigtsmæssigt at arbejde med tidshorisonter og delprojekter. 

Problematikker omkring afledte udgifter (forsikringer, tilsyn og byggetilladelser) blev vendt: 

Konklusion: 

• Jan udarbejder/reviderer ansøgningsskemaet 

• Der indføres tidshorisont: Er et projekt ikke afsluttet efter uddelingsår + yderligere 2 år,  

skal der genansøges. 

• Fordeling er fortsat: 5.000 pr. lokalråd pr. år til administration/smådrift uden regning 

de resterende 170.000 til uddeling efter ansøgning og aflæggelse af regnskab 

• Afledte udgifter: (forsikringer, tilsyn, byggetilladelser og moms ved større projekter – i flere 

tilfælde på kommunal jord eller i tilknytning til kommunal bygning) 

Jan kontakter Odder Kommune, som på mødet i Saksild lovede at tage problematikken op 

og vende tilbage. 

• Der afsættes ikke af lokalrådspuljen midler til disse udgifter. 

Såfremt tiltag sættes i gang, må disse udgifter være medtænkt i det samlede projekt, og 

bekostes lokalt. Lokalt ejerskab er vigtigt. 

• Vedr. Gylling Mølle forventes ny/genfremsendt ansøgning for de 40.000,00 som tidligere er 

bevilget. 

 

5. Samarbejdet med Odder Kommune 

Forslag om oprettelse af et §17.4 udvalg. 

Beslutning: 

•  Jan indsender ansøgning om nedsættelse af et §17 udvalg til det videre udviklingsarbejde 

Anne tilbyder sin hjælp ved behov. 



•  Der mangler fortsat respons på Lokalrådets skrivelse fra maj, samt procedurer for 

involvering af lokalrådene i diverse lokale tiltag.  

Jan følger op 

6. Landsbypris 2020  

Lokalrådene bakker op om at indstille Gylling til ”Årets Landsby” 

Jan udarbejder endelig indstilling, afventer oplæg fra Rasmus. 

 

7. Visit Odder (Bilag) orientering v/ Rasmus 

Gylling Lokalråd har modtaget en henvendelse omkring den manglende profilering af de forskellige 

tiltag der er i Odder Kommune, Visit Odders placering og den høje medlemspris. 

Fælleslokalrådet gør opmærksom på, at samarbejdet mellem Odder og Hedensted er kommunalt 

besluttet, hvorfor henvendelsen bør tilgå Odder Kommune i stedet. 

Enkelte Lokalråd betaler allerede nu medlemskab, medens det for andre er irrelevant. 

Profilering af Odder Kommunes event og kulturværdier bør måske i stedet formidles via Odder 

Kommunes platforme. 

Fælleslokalrådet inviterer derfor udviklingskonsulent, kultur og fritid, Odder Kommune 

Malene Lykke Scharling til dialogmøde. / malene.lykke@odder.dk 

 

8. Inspektion og forsikring af legepladser v/Jan 

Der rides ikke den dag der sadles.  

Jan følger jf. punkt 4 og 5 op på sagen. 

 

9. Inspirationsseminariet i Saksild den 7. november 2019 

Lisbeth orienterede kort om aftenen, hvor godt 30 gæster blev inspireret omkring Kollektiv trafik/ 

alternative befordringsformer, grøn omstilling og det vigtige samarbejde Kommune/Lokalråd 

imellem. 

Foredragsholdernes oplæg er udsendt til samtlige lokalråd, politikere samt øvrige inviterede. 

Fælleslokalrådets fokusgruppe fortsætter sit arbejde, og den første politiker har allerede nu givet 

tilsagn om at indgå i arbejdet. 

Fokusgruppen forventer input fra Lokalrådene, når de har evalueret på aftenen/indlæggene. 

Der er i gruppen fortsat midler at gøre med. Lisbeth indsender delregnskab til Jan. 

10. Kort runde fra Lokalrådene (i stikordsform) 

• Alrø: Der er fokus på lokalrådene arbejder, som borgerne forventer det.  

Der følges op i 2020 

• Boulstrup: Der er god tilslutning, gejst og lyst til at deltage, om end Tordenskjolds soldater 

her også har kronede dage. 

• Dyngby: Fint samarbejde med kommunen om læhæk, beplantning mv. 

Drømmer om etablering af et udetoilet 

• Gylling: Der arbejdes fortsat med cykesti – evt. fejring af denne 

Bænk ved Vadegrunden 

Horsens Fjord Projektet 

Bosætningsudvalg 

• Der er nedsat en fokusgruppe omkring byforskønnelse 

Som på Alrø bliver tankerne vendt i forhold til borgerønsker/forventninger til lokalrådet 

Der er lovet midterstribe på Rude Havvej – øvrige trafikforanstaltning er pt ikke meldt ud, 

men Lokalrådet er bekymret i forhold til planerne omkring det nye remise-område og den 

deraf øgede trafik på Rude Havvej. 

Folkeskov er vedtaget. Igangsætning ultimo 2020.  

Lokalrådet indkaldes til et senere planlægningsmøde. 

mailto:malene.lykke@odder.dk


• Hou  

Navneskifte fra Hov til Hou under stor bevågenhed 

Hou Søpark er næsten færdig og et besøg værd 

Møde i næste uge om Havneprojektet.  

• Randlev 

Der arbejdes fortsat med hjemmeside. Svært at finde dato til et fællesmøde 

Der arbejdes med legepladser i såvel Over-som Neder Randlev. Vigtigt, at der bliver 

forskellighed 

Fjernvarmen der ikke blev til noget, er en udfordring. Fælleslokalrådet foreslog, at 

Lokalrådet henvender sig til Odder Fjernvarme. 

• Torrild 

Afventer biodiversitetsplan. Ønsker stort træ i rundkørslen 

Kommunale puljer søges. 

Petanquebane er etableret – næste skrift bliver et læskur 

Arbejder med nabohjælp mv. 

Har lagt billet ind på et Byrådsmøde 

• Ørting  

arbejder med Banestien Horsens/Odder. Koblet sammen med Horsens Fjord Projektet 

Afmærkning kommer snart. Ørting har idéer til stiruter 

Jan udsender referatet fra styregruppemøde til Fælleslokalrådets medlemmer 

Jan sender tillige web-adressen til projektet 

Udfordringer omkring den kommunale legeplads, som ved tilsyn har fået 

sikkerhedsmæssige påtegninger 

Tomme bygninger, bl.a. den tidligere børnehave 

tvangsauktion af Margrethelyst Friskolen 

• Der afholdes byrådsmøde i Hundslund i maj 2020 

• Forslag om forårs- sommertur for fælleslokalrådets medlemmer en lørdag i 2020 

Inspiration fra de enkelte lokalsamfunds færdige projekter samt hyggeligt samvær over en 

bid mad. 

 

11. Næste møde er onsdag den 12. februar 2020 i Boulstrup 

 

12. Eventuelt  

Anne ønsker punkt på næste dagsorden: 

Hvad er Fælleslokalrådets vision/mission og mål. 

Referent: Lisbeth 


