
Fælles Lokalrådsmøde    

Onsdag den 14. november 2018 

Kl. 19.00 til kl. 22.00 

Falling Festlokaler (forsamlingshus) Aakjærvej 51, Falling  

Deltagerkreds: 2 fra hvert lokalråd  

 

Referat: 

1. Velkomst v/ Jan Kjærsgaard 

En lille ”fy-finger” blev løftet. Det er svært at få meldt sig til. 

Forslag om at vi i stedet skal melde afbud, hvis vi ikke kommer. 

 

2. Boliger i oplandet ved Herdis Larsen, formand DOMI 

Med tanke på fremtidens boligbyggeri var Herdis’ ærinde at afdække ønsker og behov set med 

Lokalrådenes øjne. 

Der er bred enighed om, at man alle steder ønsker at fastholde seniorerne i lokalområderne, men 

lokalrådene kan ikke stille garanti for bosætning.  Små enklaver med blandede boligformer kan 

være vejen frem. Lokalrådene blev opfordret til at give Herdis et skriv, hvis man har specifikke 

ønsker - Mail.: hla@domibolig.dk 

Man kan også besøge Domi Odder den sidste torsdag i måneden, hvor der er ”åbent kontor” på 

Tornøegade 12 fra 15.00 til 17.00 

   

3. Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

 

4. Valg af: 

a) ordstyrer  Jan Kjærsgaard  

b) referent   Lisbeth Bonde 

 

5. Udviklingsplan & velkomstfolder - Hou / Jon Jensen  

a) 

Jon uddelte Udviklingsplan for Hou og Omegn til inspiration: 

Udviklingsplanen, der er både indbydende og informativ og i et meget flot layout, er udarbejdet af 

bestyrelsen på baggrund af møder og samtaler med byens borgere, og vidner om grundig research. 

Status og udviklingsmuligheder viser tydeligt hvor Hou gerne vil hen. 

Udviklingsplanen er trykt i 2000 eksemplarer og er uddelt i lokalområdet, samt præsenteret for 

byrådet. 

Finansiering:  Egenfinansiering samt støtte fra Houhallens Venner.  

b) 

Jan Schartau uddelte et eksemplar af den velkomstfolder, der sammen med en velkomstpakke, 

uddeles til nye tilflyttere i Hou og omegn. 

Folderen sammen med et velkomstbesøg er en meget fin måde at byde nye medborgere 

velkommen på.  

Den største udfordring er at skaffe sig viden om hvem, der flytter til området, og det nye EU-

direktiv om beskyttelse af persondata spænder i den grad ben for det opsøgende arbejde. 

Man skal være kreativ og vedholdende, og det kræver fodarbejde, men belønningen er, at nye 

borgere hurtigt integreres som en del af samfundet.  

Velkomstpakken er sponseret af erhvervsvirksomheder og foreninger. Eneste udgift er trykning af 

velkomstfolder. 

 

6. Nedsættelse af arbejdsgruppe. Oplæg til formaliseret samarbejde med Odder Kommune  

Til gruppen valgtes Jon Jensen, Anne Midtgaard, Helle Jensen Møller. 
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Jon indkalder og et oplæg skal ligge klar til næste fællesmøde som er i februar. 

 

7. Busbesparelser & alternativ transportformer / Rasmus Toftegaard/Lisbeth Bonde 

Lisbeth gav en status på de tiltag, der er sat i værk, efter at man i dagspressen har kunnet læse, at 

rute 302, Kystruten, fra 1. april 2019, er nedlagt. 

Saksild og Omegns Lokalråd har haft punktet på dagsordenen, og har haft kontakt til såvel Aarhus 

som Odder Kommune, herudover har man forsøgt, blandt andet via Facebook, at afdække de 

faktuelle udfordringer. 

Midttrafik har ultimo 2017 lavet en optælling, der viser af 416 personer i døgnet benytter ruten, 

heri ikke medregnet rejsekort. 

Lokalrådet anser ikke flextur som en anvendelig ”erstatning” da ruten er på tværs af 

kommunegrænsen Odder/Aarhus, den er uddannelsesrute og ikke mindst har området en del 

arbejdspladser, som er afhængige af, at medarbejdere fra såvel Aarhus som Odder kan benytte 

bussen. 

Bjørn Tandal Olsen fra Restaurant Himmel og Hav i Kysing mødes sammen med Lisbeth torsdag til 

en snak om kollektiv trafik med den lokale reporter fra TV2 OJ. 

Saksild og Omegns Lokalråd formulerer en skrivelse med kendte udfordringer til Odder Kommune, 

herunder også et forslag om at omlægge nogle afgange på rute 100 til i stedet at køre over kysten 

og med eks. Malling eller Beder station som knudepunkt for den videre trafik.  

 

Fælleslokalrådet bakker op om lokalrådets tiltag. 

 

Fokusgruppe: Kollektiv trafik 

Fælleslokalrådet nedsatte en gruppe til fremadrettet at have fokus på den kollektive trafik i Odder 

Kommune, og håber, at der derved kan skabes et større samarbejde kommune/ lokalråd imellem til 

gavne for borgerne og den kommunale økonomi. 

Gruppen består pt. af: 

Hans Mortensen, Helle Maj Hermansen og Lisbeth Bonde. 

 

Flextrafik 

Lisbeth har indsendt en appel til Odder Kommune om oprettelse af et flex-knudepunk på Rørthvej 

eller i nærheden af Østermarksvej, så gymnasieelever og besøgende til Stenslundcenteret ikke skal 

betale 70 kr. for en flextur fra Nølev eller Falling, som tilfældet er nu.  

 

Blafferpunkter 

På det seneste byrådsmøde gav byrådet grønt lys til, at MTK kunne arbejde videre med tanken om 

oprettelse af blafferpunkter i oplandet. 

Der er bred enighed om, at det samfundsmæssigt er fornuftigt med samkørsel. 

Trafiksikkerheden er vigtig, og faste opsamlingspunkter nødvendige. 

Da lokalrådene ikke har kompetence til at opsætte skilte mv., er det vigtigt, at kommunen kommer 

på banen, hvis tiltaget skal blive til noget. 

Der var dialog omkring forsikringer, sikkerhed og evt. steder for blafferpunkter, og der var enighed 

om, at blafferpunkter og andre samkørsels ordninger ALDRIG skal blive en erstatning for offentlig 

transport men et supplement. 

Lokale blafferpunkter: 

Ønsker man at oprettet blafferpunkter i de enkelte lokalområder, sender man forslag til Lisbeth 

(lisbeth.bonde@outlook.dk) om de enkelte blafferpunkters placering (husk tydelig adresse.) 

Lisbeth indsender på Lokalrådenes vegne den samlede liste til Odder Kommune senest primo 

januar. 

 

8. Landsbytopmødet den 5. november 2018 / Anne Jønsson  

Anne orienterede om Landsbytopmødet suppleret af øvrige lokalrådsmedlemmer, der havde 
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deltaget. 

De steder lokalrådsarbejdet fungerer bedst, er de steder, hvor byrådet er aktive medspillere lød 

det. 

Deltagerne havde deltaget i gruppearbejde af forskellig art og kunne orientere om debatter 

omkring andelsselskaber, lånemuligheder/eller mangel på samme, kommuneplaner, 

nedrivningspulje og meget andet. 

 

9. Retningslinjer – fordelingsrådet / Jan Kjærsgaard  

Nye retningslinjer tilsendes de enkelte lokalråd ultimo december. 

 

10. Bankgebyr – fælles løsning/nye muligheder  

Der kan ikke pt. skabes en fælles løsning. Alle bør være obs på nye muligheder. 

 

11. Hjemmesider / Facebook grupper   

Ønsker man at følge de øvrige lokalråds hjemmesider og Facebook-grupper er man velkommen. 

Følgende lokalråd er på Facebook: 

Gylling, Hou, Alrø, Torrild, Boulstrup, Ørting, Hundslund, Randlev 

Følgende lokalråd har hjemmesider: 

Saksild og Omegns Lokalråd, Fillerup, Alrø, Hou  

 

12. Kort orientering fra lokalrådenes aktiviteter 

Fillerup:  

”Pas på mig” skilte er indkøbt og opsat. 

Der arbejdes med hastighedsdæmpende foranstaltninger, herud er det stadig en udfordring at 

skaffe Vippebrøndshuset tilbage til Fillerup. 

Der blev givet et par tip om at tage direkte kontakt til Moesgaard Museum eller at kontakte 

Vestermølle Møllelaug, der har sikret at Munkekroen flyttes til Vester Mølle. 

Hou 

Udviklingsplaner og præsentation af denne, Hou Søpark, hvor kommunens folk skal lave en 

”ommer” og udfordringer omkring trafik og trafikdæmpning. 

Boulstrup 

Projekt Boulstrup Bypark er afsluttet, næste projekt er flere redskaber. 

Dialog omkring LAG-midler og kommunal mellemfinansiering. 

Helle Møller Jensen undersøger reglerne og giver en tilbagemelding til Jens Møller. 

Gylling 

Demonstrationen for en cykelsti var en succes. C 150 fremmødte. Lovning på cykelsti ser ud til at 

være kommet i hus. 

Købmagergade er blevet lukket for lastbiler, god hjælp fra Gitte Rasmussen, teknisk afdeling 

Ønsker fartdæmpning og hvide striber i byen. 

Torrild 

Vandværksvej er blevet lukket for lastbiler. 

Ny sti er lagt ind i ”stisystemer” 

Projekt omkring forsamlingshuset er færdig. 

Randlev 

Multibanen ved skolen er indviet, opstribning ved Blickersvej/Kjeldbækvej er bevilget. 

Afslag på trafikspejl. Ønske om at Randlev Mose kan lukkes for lastbiltrafik. 

Saksild og Omegn 

Forprojektering af Kulturhaven er færdig. Der afholdes borgermøde med præsentation ultimo 

januar. 

Der arbejdes med kollektiv trafik, virksomhedsbesøg på Kysinggaard er afholdt i erhvervsnetværket, 

der afholdes borgermøde ultimo november om fjernvarme, der mangler lys ved trafikchikane 

(kontakt til teknisk afdeling.) 



Projekt Spisevenner er udsat til 2019. Har ikke mødt opbakning. 

Ny hjemmeside med banner af Ole Grøn er i luften men ikke helt opdateret. 

Alrø 

Projekt terrasse er afsluttet. Nye tanker spirer. 

Store udfordringer omkring autocampere og campister der overnatter! 

Det synes som en håbløs affære at få ”overnatning forbudt skilte” op. 

Hjemmesiden ”hænger lidt” 

Ørting 

Der er etableret vejbump i Amstrup: 

Chikaner i Ørting har absolut ingen effekt – tværtimod er de nu direkte farlige. Der tages kontakt til 

kommunen, da forholdene er helt uacceptable. 

Ny udstykning, Moesgaard har fundet spor af gårde fra 1600-tallet 

Frustration omkring sammenlægning af sogne og deraf mistet præst 

Projekt Spisevenner er kommet godt i gang. Hjemmeplejen har delt folderne ud til ældre 

medborgere. Muligt fremtidigt samarbejde med Gylling. Arrangementerne afholdes i hallen og 

håbet er, at der kan etableres træning for de ældre i ØFUG. 

Der har været trafikmålinger på Gosmervej – 1034 i døgnet, heraf er 102 lastbiler. 

Ønsket var at fjerne den tunge trafik – nu er der sat skilte op, der peger mod havn og campingplads. 

Ikke særlig gennemtænkt. 

GPS problemer. 

Gylling, Ørting, Falling varmeværker er slået sammen med Odder Varmeværk 

 

13. Eventuel  

• Der er mange steder i kommunen problemer med GPS-koordinaterne – evt. en samlet liste 

til Gitte Rasmussen i teknisk afdeling. 

• Der er store udfordringer omkring byggetilladelser hvor ventetiden er ekstrem lang til stor 

gene for såvel private som erhvervsdrivende. 

Er det et generelt problem? De enkelte lokalråd følger op, og kan evt. gå sammen om en 

appel om at få sat turbo på. Der meldes tilbage til Gitte og Jan. 

• Stiprojekter, der er forskel i de enkelte områder i forhold til at komme i dialog med 

lodsejerne. Kodeordene er sund fornuft og sober tale. 

• Flere lokalråd er bekymrede over, at der fjernes gamle bevaringsværdige sten fra 

kirkegårdene. 

Lisbeth orienterede om at der Odder Museum, der er udpeget af Nationalmuseet til at sikre 

at kulturminder ikke fjernes, i 1990’erne lavede et digert værk til alle menighedsråd 

omkring alle de sten, der krævede skærpet opmærksomhed. 

Lisbeth er i dialog med Museet og forventer at alle menighedsråd kontaktes primo 2017. 

Meld tilbage til Lisbeth, hvis der er områder vi skal kigge på, eller sten du er bekymret for 

bliver fjernet. 

 

 

Tak til Ørting og ikke mindst til Gitte for et fint arrangement. 

Næste møde er i Randlev 

 

  

 


