
 

 

 

 

Lokalrådene i Odder Kommune 

Fælles lokalrådsmøde 

25.04.2017 

 

 
Sted:                     Hou Hallen, Hou 

Dirigent:               Ryan Moric 

Referent:              Fl. Roger Kristensen   

 

Følgende lokalråd var repræsenteret: 

Gylling 

Ørting 

Alrø 

Hundslund 

Torrild 

Dyngby 

Boulstrup 

Saksild 

Hou 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst samt valg af referent og ordstyrer 

2. Orientering fra lokalrådene om aktuelle opgaver 

3. Trafiksikkerhed 

4. Uddeling af penge fra Lokalrådspuljen, herunder driftstilskud til Bjerager lokalråd. 

5. Cykelruter – Margueritruten – og Kulturring 2017 cykelruter 

6. Udarbejdelse af udviklingsplaner 

7. Kan vi blive bedre til at lære af hinanden, og i givet fald hvordan? 

8. Det kommende møde med byrådet 

9. Eventuelt 

 

Jon Jensen, Hou bød velkommen og udtrykte glæde ved det massive fremmøde, hvor 9 af 

kommunens 10 lokalråd var tilstede. 

Ryan Moric blev valgt til dirigent og Fl. Roger Kristensen til referent. Begge uden modkandidater 

og med sporadiske tilløb til akklamation. 

 

AD  1: 

Gylling: 

Har rettet skrivelse til Odder Kommune om behovet for cykelsti mellem Gylling og Ørting. 

Den nye skolestruktur har også været højt på dagsordenen. 

De lokale afløbsforhold for regnvand i ekstreme situationer LAR.  

Separation af sortvand og overfladevand har præget Gylling i en lang periode, men nærmer sig sin 

afslutning – 30.05.2017  

Der arbejdes på stiprojekt mod Splidholm 

Byen lider under manglende frekvente busforbindelser til omverdenen 

 

Ørting: 

Amstrup hat fået udlagt fibernetforbindelse (AURA) 

Har haft generalforsamling 30.03.2017 

Har også haft møde med de forskellige foreninger for in put angående udarbejdelse af en  



 

 

udviklingsplan for området. 

Der er etableret en online avis: Ørting-Falling Lokalpost, hvor der kan hentes relevante og aktuelle 

informationer om områdets begivenheder 

 

Alrø: 

Her er der kommet 2 nye personer i lokalrådet og man har fået en ny hjemmeside for øen 

Man har takket nej til Venstres invitation til møde, men er åben for alle invitationer. Tilstræber at 

holde sig neutrale rent politisk. 

Har et renoveringsprojekt i gang for molen 

Vil også udarbejde udviklingsplan for Alrø 

 

Hundslund: 

Her har der været ”Nytårskur” for alle foreninger i området. Man vil tilvejebringe strategier for 

byens og områdets udvikling. 

Der er lavet en fundraiser gruppe for at skaffe midler til aktiviteter 

Man er meget aktive i skolestrukturdebatten og frygter udfaldet af den nye skolestruktur. 

Den lokale købmand har problemer med såvel økonomi, som omsætning generelt. 

Opfordrer alle lokale om at slutte op om den lokale købmand –ellers forsvinder handelsmuligheden 

Har som alle lokalråd modtaget opfordring om sam-spisning med de ældre. Denne er bragt videre i 

lokalsamfundet til rette ildsjæle. 

Hundslund Kro? Skal den saneres? - eller er der en fremtid for den i en eller anden form? 

Har oprettet en Facebook side, der fungerer som lokal infocenter. 

 

Torrild: 

Har udarbejdet en færdig udviklingsplan. Færdig skal ikke forstås statisk, men tværtimod særdeles 

dynamisk, idet man er meget åben overfor de løbende behov for aktuelle tilpasninger. 

Denne blev omdelt på mødet, og alle var ret imponerede over den professionalisme som planen 

udtrykker. 

Man ser frem til den trafikbesigtigelse Odder kommune og COWI skal ud på. Der kan påpeges en 

del behov og ønsker for forbedringer. 

Vil forsøge at rejse penge til forskønnelse af fællesarealer vha. Forskellige aktiviteter. 

 

Dyngby: 

Underafdelinger laver ”livshjul” i keramiker Buller Hermansens have. 

Der laves Bådelaug, bryglaug, bypark og en masse andre nyttige ting 

Kontakt med sommerhusområdet for et samarbejde og hjælp i spørgsmål med fælles interesser i 

lokalrådet 

 

Boulstrup: 

Møde med ejer af gammel kro og købmand for at afklare mulighederne for sanering. Man vil gerne 

lave et bytorv og har søgt LAG midler. 

Der afholdes fællesspisning med musik for at stimulere byens sammenhængskraft 

Har deltaget i det inviterede møde med Venstre. 

Har oprettet en Facebook-gruppe til lokal information 

 

Saksild: 

Generalforsamling 26.04.2017 

Tema: ”Hvad skal vi bruge lokalrådet til?” I et åbent forum håber man på svar og ideer 

Der skal etableres et erhvervsnetværk på et møde 20.05.2017 

Tema: ”Hvad kan vi?” 

 

 

 



 

 

Hou: 

Kyststigruppen har rejst kr. ca. 100.000 til retablering af den nedbrudte kyststi. 

Midlerne er kommet fra Lokalrådenes fordelingspulje, lokalt indsamlede penge og donationer fra 

Egmont skolen, HMI og andre erhvervsdrivende. 

Der er således skabt mulighed for at genskabe kyststien med ny skråningsbeskyttelse. 

Der er indkøbt sten og entreret med entreprenør. 

Odder kommune har givet tilsagn om at sørge for en topbelægning. 

Høfdeholderne hat søgt Kystdirektoratet og Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af 5 høfder, 

som skal sikre stenskråningen mod nye nedbrud. 

 

I trafikbesigtigelsen med OK og COWI vil vi rejse behovet for en rundkørsel v/ 

varmeværket/Spøttrup Strandvej. Har tillige en række ønsker for en smidigere afvikling af 

færgetrafikken. 

Klitrosevej arealet er solgt til en investor, som vil bygge 14 huse. 

Lokalplanforsalg vedtaget i byrådet og skal nu ud i offentlighedsfasen (2 mdr.) 

Vor hjemmeside WWW.oplevhou.dk er velbesøgt, 70-80 besøg pr dag ,. Den er nu linked op til 

Facebook  

Vi har udviklingsplanen på bedding og vil intensivere arbejdet ultimo 2017 med workshops for at 

generere ideer til indholdet.  

 

AD  3 

Der er møde med Odder Kommune og COW den 04.05.2017 flere steder. Møderne er tildelt ½ time 

pr. sted, hvilket ikke er meget. 

Ørting Lokalråd har indsendt ønsker om også at inddrage vejstrækninger udenfor byen.  

Denne skrivelse er omdelt på mødet 

På mødet konkluderede man: At der er så mange trafikale ønsker fra lokaliteterne, at kommunens 

budget på ingen måde kan imødekomme disse. Derfor må vi forvente og acceptere en prioritering af 

indsatserne. 

 

AD  4 

Lokalrådspuljen:  

Vedtaget at driftstilskud til Bjerager Lokalråd udsættes til senere 

 

AD  5 

Der blev konkluderet, at der allerede er iværksat en række initiativer fra kommunal side og fra 

Kulturby 2017 side og fra andre gode kræfter omkring cykelruter og Margueritruter i området. 

Derfor vil lokalrådene ikke her og nu foretage sig yderligere. Der er ca. 20 cykelruter i vort område 

allerede. 

Hundslund arrangerer 29.04.2017 fælles cykeltur: Hundslund-Alrø retur m/ tilmelding: 

www.kulturringen.dk 

 

AD  6 

Torrild har som tidligere nævnt udarbejdet en udviklingsplan, som blev omdelt på mødet. Den 

ligger ligeledes på nettet. 

De øvrige lokalråd er endnu ikke så langt i processen, men der er en del, som har en på bedding. 

 

AD  7 

Der kan drages megen god erfaring ud fra Torrilds udviklingsplan. 

Den skal være kortfattet og enkel, så man ikke går død i tilblivelsesprocesserne 

Den skal udarbejdes, så den muliggør dynamik. Tiderne forandres jo! 

I Hou vil vi til efteråret afholde cafemøder, hvor der være idegeneratorer for, hvad udviklingsplanen 

bør indeholde. 

Gylling vil holde studiekredse med byens skoler og andre 

http://www.kulturringen.dk/


 

 

På Odder Kommunes hjemmeside findes link til hjemmesider for de lokalråd der har en sådan. 

Medlemskabet af Landdistrikternes Fællesråd:  

 

 

Odder Kommune har et medlemskab, hvor man må sende 3 delegater herfra til diverse møder i LF's 

regie. 

Derfor behøver vi lokalråd ikke nødvendigvis tegne et separat medlemskab for at få vor stemme 

frem. 

Vi kan således spare nogle penge ved at optræde under Kommunens paraply! 

Det blev vedtaget, at Ryan Moric indhenter specifikke informationer hos Odder Kommune om, 

hvad vi kan/må trække på 

 

AD  8 

På det kommende møde med Kommunen var der ønske om at foreslå en opdeling af tildelte midler i 

Drift og Aktiviteter. Forudsat naturligvis at vi får midler.! 

Også ønsket om, at man på Kommunen tager forslagene fra lokalrådene seriøse og handler ud fra 

princippet: buttom up og ikke top down! Det sidste oplever vi for ofte. 

Lokalrådene savner også en kvittering og tilbagemelding på indsendte forslag og ønsker. 

Dette tillige med en forventet sagsbehandlingstid og eventuel sagsbehandler 

 

AD  9 

Intet herunder 

 

AD 10 

Næste møde: I Gylling 2.halvdel af september 2017 

nærmere tidspunkt følger fra Gylling. 


