REFERAT
Fælles Lokalrådsmøde
Onsdag den 14. august 2019 fra kl. 19.00 til kl. 22.00
Falling Festlokaler, Aakjærvej 51, Falling
Deltagerkreds: 2 fra hvert lokalråd

Dagsorden:
1. Velkomst

Velkomst v/ Jan Kjærsgaard

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Valg
a) Ordstyrer
b) Referent

Jan valgt
Lisbeth valgt

4. Dialog med Casper Grønborg og Bent Hodde Mortensen, Odder Kommune
Casper og Bents ærinde var at skabe bro mellem (især) det tekniske område og lokalrådene, så vi
på bedste vis kan få det bedste ud af hinanden via den gode dialog.
Mange gode input og idéer blev luftet krydret med aktuelle udfordringer her og der.
”Pluk de lavt hængende frugter først,” lød en appel. Brug lokalrådene! Lav en procedure hvor de
enkelte lokalråd får en meddelelse, når der er noget på bedding. Vi har lokalkendskab, og vi kan nå
vores borgere lynhurtigt. Det betyder så meget og koster så lidt.
Opret evt. et fælles forum til kommunikation.
Lokalrådenes udviklingsplaner, som langt hen ad vejen er hægtet på kommuneplanen, bør kendes i
både forvaltning og i det politiske system, så der trækkes på samme hammel.
Lokalrådene kan alle kontaktes via formanden, som videresender den korrespondance, der
kommer, til rette målgruppe.
Lokalrådene vil gerne drøfte aktuelle udfordringer MEN ønsker i lige så høj grad sammen med
forvaltning og politikere at skabe visioner.
Derfor tages der vel imod mødeindkaldelsen fra Martin Mikkelsen og Gylling Kulturforening
omkring projekt ”Visuel Landsby.” (afholdes 3.9. i Byrådssalen)
Selv har fælleslokalrådet et projekt på bedding, hvor der satses på et stormøde mellem
forvaltningsfolk, politikere, lokalråd og repræsentanter fra Sønderborg Kommune, hvor man er
rigtig langt i den grønne omstilling – på ALLE punkter – fokus på mødet bliver dog den kollektive
trafik, hvor Sønderborg Kommune sammen med Lokalrådene der har skabt mange fine løsninger
ved selv at tage têten.
Generelt: En god dialog med Casper og Bent, 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.

5.

Fordelingsrådet
a) Regnskab

Godkendt

b) Ansøgning om puljemidler:
1: Hundslundhallen, kr. 50.000
Efter nogen debat enedes man om at bevilge 50.000 kr. til projektet.
2: Fælleslokalrådets trafikgruppe
gruppen blev bevilget op til kr. 10.000 til brug for ”Projekt grøn omstilling/alternative
transportmuligheder” et projekt, der på sigt gerne skal munde ud i en visionsaftale omkring
fremtidens kollektive trafik i Odder Kommune.
3: Lokalrådet besluttede, at ansøgningsskemaet skal laves mere specifikt, og reglerne skal
strammes op fremadrettet.
Der er angiveligt behov for en opsplitning med mindre puljer, idet en del af de anlægsopgaver
lokalrådene tager på sig, kræver efterfølgende reparationer, forsikringer, eftersyn mv. hvis
kommunen ikke ønsker at være medspiller på projekterne.
Herudover skal der sættes fokus på de uafsluttede projekter og dermed bundne midler.
Punkt på næste dagsorden.
6. Deltagelse i etablering af folkemøde, Forespørgsel fra Martin Mikkelsen.
Overordnet set finder Lokalrådet idéen interessant, men der er for mange ubekendte i forhold til
indhold. Handler det om politik, Grundlovsmøde, fælles samvær eller???? Jan undersøger
nærmere, men lokalrådene hælder nok mest til, at koordineringen måske hellere skulle ligge hos en
frivillig koordinator eller de politiske partiers baglande.
Som lokalråd får vi mange tilbud, og det kan være svært at engagerer sig dybt i emner, der rækker
ud over lokalsamfundet, som er det, vi er valgt til at tilgodese.
7. Samarbejde med Foreningen Odder By og Landdistriktsudvikling
Anne orienterede om baggrunden for spørgsmålet og appellerede til det tværgående samarbejde
og den styrke, der er i det.
Konklusionen fra lokalrådene er dog som i punkt 6, at vi primært har fokus på eget lokalområde, (jf.
punkt 6) og at ikke alle har behov for det store tværfaglige samarbejde.
Vi fungerer som paraplyorganisation for diverse foreninger og interessenter i vores lokalområde, og
hvad der derudover må være, må være op til det enkelte lokalråd at prioritere. Vi er forskellige med
forskellige behov, og skal ikke involvere os i mere, end vi selv finder formålstjenstligt.
8.

Næste møde onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00 hos Rasmus, Alrøvej 359, Alrø.

9. Evt.
1) Poul Henning orienterede om diverse udfordringer i forhold til eftersyn, love og regler omkring
såvel private som kommunale legepladser i vores lokalområder.
Opmærksomheden blev henledt på MTK-mødet, der blev afholdt i Saxild, og hvor
problemstillingerne blev vendt.
Her lovede man fra politisk hold at undersøge mulighederne for et større samarbejde, så opgaver
evt. kunne samles kommunalt, ligesom mulighederne for kommunal bogføring skulle undersøges.

De virker ikke særlig gennemtænkt, at udgifter til en – måske kommunal opgave - betalt af
lokalrådene for kommunale kroner skal være 25% dyrere, da lokalrådene ikke er momspligtige.
Det burde kunne gøres bedre.
Jan følger op på mødet i Saxild.
2) Anne henledte opmærksomheden på et arrangement for medlemmer af Landsforeningen for
Bygnings- og Landsskabskultur på Centralhotellet den 24. august blandt andet omhandlende hvad
kommuneplanen bestemmer, hvad lokalplanen bestemmer og hvad kommune og borgerne er
forpligtet til. Pris for medlemmer kr. 200,00
Som i 6 og 7 tilfælde er det op til de enkelte lokalråd at deltage, eller alternativt søge oplysninger
hos kommunen, hvis man er på usikker grund.
Referent/ Lisbeth

