
FÆLLESLOKALRÅDSMØDE 

Onsdag den 13. februar 2019  

Kl. 19.00 til kl. 22.00 

Saksild Kulturhus 

Deltagerkreds: 2 fra hvert lokalråd   

 

Dagsorden:  

1. Velkomst   Jan K bød velkommen 

 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

 

3. Valg: Ordstyrer:  Jan K 

  Referent:  Lisbeth B 

 

4. Fordelingsrådet  

a) Regnskab  Jan K fremlagde regnskabet. Godkendt 

 

b) Uafsluttede projekter  

Der er pt. enkelte uafsluttede projekter, og der var en mindre debat omkring evt. tidsfrist for 

projektudførelse i forhold til ansøgte midler. 

Tages op på et senere møde 

    

c) Driftstilskud 2019  

Kr. 5.000,00 pr. lokalråd til administration fastholdes i 2019 

Driftstilskud til evt. nye Lokalråd:  

Etablering før 1.10.    Kr. 10.000,00  

Etablering efter 1.10.: Kr. 0,00 

Såfremt Lokalrådsmidler er på budgettet i 2020 udbetales forhøjet tilskud i 2020 til lokalråd 

etableret efter 1.10. 

 

d) Ansøgning om puljemidler:  

kr. 40.000 fra Gylling - Multibane            Godkendt 

e) Ansøgning om puljemidler 

kr. 6.000 fra Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne solsejl Godkendt 

 

Debat: 

Der var en drøftelse af, hvad de enkelte lokalråd har søgt midler til, umiddelbart synes fokus at 

have været omkring skoler, børnehaver mv.  

Der udarbejdes en liste over udførte projekter til det kommunale fællesmøde, så disse synliggøres 

 

Drøftelse af hvilke opgaver der er lokalrådets, og hvilke der bør ligge i kommunalt regi. 

Fælleslokalrådet tager en fornyet drøftelse om fordeling af midler på et kommende møde. 

 

Finansiering af projekter, LAG-midler/ mellemfinansiering mv. 

Der er enighed om, at kommunen bør være en aktiv medspiller i de projekter, der igangsættes, ikke 

mindst i forhold til mellemfinansiering. Punkt til senere behandling. 

 

Byggetilladelser, tilsyn mv. 

Det synes urimeligt, at der af lokalrådspuljen skal betales byggesagsgebyr for projekter, der sættes i 

værk på kommunale områder/ved kommunale institutioner. Ligeså synes det urimeligt, at 

lokalrådsmidler skal bruges til de årlige eftersyn af f.eks. legeområder ved haller, skoler mv. 

Punktet tages op til senere drøftelse/kommunal debat. 

 



Saksild og Omegns Lokalråd orienterede om aktuelle udfordringer omkring anerkendelse af 

Kulturhuset som ”borgernes hus” – hvilket har gjort, at de for nuværende ”hænger lidt i bremsen” 

omkring ”Kulturhaven,” hvor forprojektering blev afsluttet i 2018. 

 

5. Nyt fra:  

a) Trafikgruppen  

Lisbeth B gav en kort status omkring de beslutninger, der kommunalt er truffet, ligesom 

kommunens afslag på etablering af flex-knudepunkter i Odder by – bl.a. i nærheden af gymnasiet 

og Stenslund, blev nævnt. 

Trafikgruppen afholder møde den 28.2. hvor diverse problematikker og ønsker drøftes. 

 

b) Fælles lokalråd i Odder Kommune  

Anne orienterede kort om udarbejdelsen af det tilsendte oplæg til fremtidigt samarbejde, hvor 

fokus på side 2: ”Forslag til formaliseret samarbejde med Odder Kommune, forvaltning og 

politikere.” 

Konklusionen blev, at gruppen tilretter side 2 jf. de drøftelser, der var på mødet. 

 

Der var herudover enighed om, at der arbejdes frem mod afholdelse af en årlig ”Stop-op-dag” for 

samtlige lokalrådsbestyrelser 

Første gang i august/september 2019 og med henblik på vidensdeling og måske nedsættelse af  

fokusgrupper ”på tværs,”  de steder, hvor det giver mening. 

 

c) Flere  lokalråd gav udtryk for, at det ville være givende at kunne se, hvad de øvrige lokalråd 

arbejdede med. Saksild og Omegns Lokalråd tilbød at lægge hjemmesideplads til. På hjemmesiden 

www.saksildlokalraad.dk er der et punkt, der hedder ”Dokumenter”/”Fælles Lokalråd”, hvor en 

aktivitetsliste fint kan passes ind. 

Send evt. info til Lisbeth, som er webmaster på siden. 

 

6. Andet til dialog:  

a) Horsens Fjord Projektet v/ Rasmus 

Inddragelse af Lokalrådene i de berørte områder er pt ukendt. Der spørges ind til status på projektet 

den 28. maj.  Et af de områder, hvor ildsjæle på tværs af lokalråd evt. kunne danne en fokusgruppe. 

 

b) Trafiksikkerhedsplanen, Jf. mail fra Gitte Rasmussen m/  

http://trafiksikkerhedsplan.odder.dk/dk/trafik/trafiksikkerhedsplan/baggrund/baggrund.htm 

Lokalrådene finder mange områder i planen lidt ude af trit med virkeligheden – den trænger til en 

fornyet gennemgang, således forældede projekter luses ud. 

Der synes at være et misforhold mellem rapporten og kommunens prioriteringer omkring ”Sikker 

skolevej” 

Lokalrådenes involvering – eller mangel på samme - bør tages op til fornyet drøftelse.  

 

c) Bliv klogere på de kommunale budgetter – og vis rettidig omhu 

Økonomichef Jørgen Bruun inviteres til næste fællesrådsmøde (2. onsdag i maj)  

 

7. Eventuelt  

a) Ørting Lokalråd har uddelt infomateriale omkring lokalbusser og flex-transport i Falling og Aalstrup 

b) Gylling Lokalråd afholder borgermøde/temamøde om trafik 

c) Anne havde et ønske om, at der evt. kunne dannes en lokalhistoriske fokusgruppe ikke mindst set i 

lyset af de forandringer der sker omkring sogne, kirkegårde og lapidarier. 

Der var enighed om, at det var ”kampe,” der måtte kæmpes lokalt – evt. med involvering af de 

lokalhistoriske arkiver i Kommunen. Omkring gravstenene ligger ansvaret jf. lovgivningen på området 

hos Odder Museum og de lokale menighedsråd. 

d) 8. april afholdes der kommunalbestyrelsesmøde i Boulstrup – alle er velkomne. 

Den 8. og 9. april har borgmester og kommunaldirektør ”åbent kontor” i  Boulstrup 

http://www.saksildlokalraad.dk/
http://trafiksikkerhedsplan.odder.dk/dk/trafik/trafiksikkerhedsplan/baggrund/baggrund.htm


e) Saksild og Omegns Lokalråd afholder temamøde om fundraising og søgning af LAG-midler for det 

lokale erhvervsliv og institutioner i Saksild Kulturhus den 1. april. 

Alle lokalrådene er velkomne. Invitation følger. 

f) Hou lokalråd orienterede om, at der afholdes mange forskellige aktiviteter på bl.a. Egtmontskolen, 

som er åbne for alle. Se www.oplevhou.dk 

g) Heidi fortalte lidt omkring projektet omkring Hundslund Kro 

 

8. Næste fællesmøde den 8. maj i Randlev 

 

 

 

http://www.oplevhou.dk/

