
 

 

Dagsorden: 
Fælles Lokalrådsmøde med fordelingsmøde for ansøgninger 2023 

Til stede: Alrø, Fillerup, Torrild, Boulstrup, Ørting-Falling, Hundslund, Randlev, Saxild, Gylling, Hou 

Afbud: Bjerager, Dyngby 

 
1  Velkomst  Hans Erik Løkke bød velkommen til Torrild og fortalte 

lidt om lokalsamfundet og forsamlingshuset 
 

2  Godkendelse af dagsorden   

3  Valg  
a) Ordstyrer  

b) referent  
 

Ordstyrer Jan 
 

Referent Anne 

4  Dialog og orientering om 

kvashegn – Renosyd deltager  

Renosyd Rikke Edberg – projektleder – Hvordan laver 

vi mindre affald? 
Tanja Asp – biolog Odder Kommune – biodiversitet i 

Kommunen 
 
Projekt i 2023 – Alle lokalråd i Odder kan få et 

kvashegn på ca. 20 meter = 260 meter hegn. 
 

NB!! Vi SKAL melde ind inden den 1. marts – 
ellers går de 260 meter til Skanderborg 
Kommune 

 
Screening af arealer foretages af RS - Tidsplan og 

ansøgningsfrist 1. marts og forventet tilsagn ultimo 
marts, hvorefter rækkefølgeplan udarbejdes. 

Endelige aftalevilkår skal underskrives og sendes til 
RS og Tanja Asp 
 



 

 

Forhåndsinvitation til deltagelse i webinar om Grønne 

nabofællesskaber, som afholdes af RS primo april 
2023 – Bent Mariager 

 
Forslag om, at vi i lokalrådene går sammen om at 

søge ekstra midler, så vi kan få etableret flere hegn 
og i alle landsbyer – Gerne søge LAG-midler iflg. 
Loke.  

 
Derudover – gave fra forvaltningen med frø. Der er 

stadig penge i puljen til biodiversitet på Odder 
Kommune 
 

5  Årsregnskab for 2022  Der er ret mange hensættelser i puljen. De midler, 
der udløber pr. 31.12.2023 Hundslund skal 

genansøge, hvis parqur-bane ikke bliver etableret i 
2023 og Gylling Forsamlingshus skal genansøge, hvis 
gulv ikke bliver etableret i 2023. RT fortalte, at der 

IKKE bliver etableret nye gulve i 2023, så de 40.000 
kr., som er hensat, skal i spil igen. 

 
HUSK at indsende ansøgning om driftstilskud for 
2023. Send mail til Jan med oplysning om kto.nr. 

 
Boulstrup og Bjerager har ikke ansøgt for 2022. Der 

er 6.000 til hvert lokalråd.  
 

6  ”igangværende” projekter  Alrø har forhåndstilsagn om renovering af toiletter og 

forgang – dog uden beløbsangivelse 
 

Jan fik mandat til at skrive til de projekter, der 
udløber i 2023, med anmodning om, at de skal melde 
ind, om projekterne bliver gennemført i år. 

Uforbrugte midler skal overføres til 2. 
ansøgningsrunde i august 2023. 

 



 

 

Overordnet snak om kriterier for ansøgninger. Hvad 

er anlægsudgifter og hvad er driftsudgifter? 
Vi genbesøger vores retningslinjer om fordeling 

af midler på vores næste møde i maj måned 
2023. 

 
7  Fordeling af puljemidler  Alle puljeansøgninger blev bevilget – Se 

oversigtsarket 

 
8  Valg af repræsentant til Grønt 

Råd  

Bente Kloppenborg, Hou blev valgt som lokalrådenes 

repræsentant til Grønt Råd. 
Suppleant: Eva Carlslund, Hous grønne fokusgruppe 
 

9  Flextrafik – jævnfør mail fra 
Martin Mikkelsen af 30. januar 

2023  

Rasmus Toftegaard har været i dialog med Martin 
Mikkelsen. Der er for mange usikkerheder til, at vi 

kan tage stilling uden dialog med kommunen og 
Midttrafik. 
 

Vi beder om at få sagen med på dialogmødet 
med Klima- og Planudvalget, og her få en 

ordentlig orientering om alle mulighederne. 
 
Loke nævnte, at der vil være mulighed for at 

søge LAG-midler til et fælles projekt. 
 

10  Hjemmesider/webhotel –hvad 
betaler I hver især for det?  

Hundslund – One.com – p.t. 2.200 kr. 
Fillerup – ingen hjemmeside 
Alrø – One.com – 1.600 kr. 

Torrild – One.com – 2.200 kr. – (er opsagt nu) 
Gylling – under Gylling og Omegn – (gratis 

derigennem) 
Boulstrup – Facebook – ingen udgifter 
Saxild – Panorama Media – 375 kr. (uvist om det er 

kvartalsvis eller årlig betaling) 
Hou – One.com – 1.296 kr. (usikkerhed om hvad 

løsningen indeholder) 



 

 

Ørting – One.com – 588 (kun mailadresse) 

Randlev – Facebook – ingen hjemmeside 
 

På næste møde den 10. maj skal vi drøfte, om det vil 
give god mening at oprette en fælles hjemmeside for 

alle lokalråd med subsites. Peter fra Fillerup tager 
opgaven med at undersøge eventuelle priser og 
muligheder. De enkelte lokalråd må gerne 

fremsætte ønsker, så der er noget konkret at 
tage udgangspunkt i 

 
11  Kort runde  Fillerup – Beboerhuset er i fuld gang. Mobilmast er 

rejst og mobildækning er nu ved at være oppe og 

køre, så nu virker Peters mobiltelefon også i hans 
stue *GG* 

 
Alrø – Dialog om aftale med Odder Kommune om 
udfordringer ved molen og rastepladsen på øens 

spids – Hvad gør kommunen og hvad gør borgerne. 
Vandrestier i f.m. Horsens Fjord projektet har 

lokalrådet valgt at lægge lidt på is. Der kommer nye 
ansigter med fra Alrø fremover, da Rasmus stopper 
 

Torrild – Hvad gør man ved biogas og solceller. 
Borgerhøring og ”markvandring” var en tynd kop the.  

Der arbejdes også med biodiversitet og stier i 
området. Velkomstfolder til nye tilflyttere. 
Udviklingsplan – idéworkshop på den kommende 

generalforsamling. 
 

Gylling – Partnerskab – grønne biodiverse tiltag, samt 
ønske om handicapvenligt toilet. Har ansøgning ude 
hos Nordeafonden og Friluftsrådet. Vandafledning, 

overløb SAMN – separering er kommunens opgave. 
Der er tilsyneladende et problem med sportspladsen. 

Velkomstpakker deles ud til nye tilflyttere. 



 

 

 

Boulstrup – Har fået 3 bump og 40 km 
fartbegrænsning. Aflyste kyndelmissefest p.g.a. 

manglende tilslutning. Har planlagt erhvervsbesøg. 
Håber at kunne afholde loppemarked i april. Mangler 

kasserer.  
 
Saxild – Steffen har trukket sig, så de har været lidt 

fraværende siden sidste sommer. Der er pæn 
tilflytning til Saxild og de afholder generalforsamling, 

hvor de håber, at få nye bestyrelsesmedlemmer. 
Markvandring og tilflyttere på ny-udstykninger ca. 
100 ny boliger. Nyt sommerhusområde langs Chr. 

Petersens Vej.  
 

Hou – Markvandring i f.m. ny børnehave til 60 børn, 
som er for lidt. Derfor 103 børn i stedet for. Der er 
gang i den på Hou Havn. Der bliver piloteret i 

øjeblikket, og det følges tæt af mange borgere. 
Kyststien kommer nu til at gå helt til Dyngby. Håber 

at lodsejerne vil afgive jord til det. Kjeld fra Boulstrup 
er med i gruppen. Stenrevsgruppen har fået bevilget 
rigtig mange penge til etablering af stenrev. Grøn 

gruppe – solceller, havvindmøller meget gerne i 
samarbejde med de øvrige lokalområder. Grøn 

fællesspisning. 
 
Ørting – Oldermandshøjen er etableret. Projektet 

afsluttet og pengene modtaget fra Friluftsrådet. 
Indvielse den 29. april. Horsens Fjord Projektet 

holder også indvielse samme dag. Bump i Falling og 
to chikaner + 40 km skiltning.  
Branddammen i Falling omlægges og ændres til 

gadekær. Der er ansøgt hos kommunen. Afventer 
behandling.  



 

 

Der er bevilget 2 mobilmaster én på Horsensvej og 

én på Alrøvej, så mobildækningen kommer til at blive 
bedre. Der skal etableres en i Svinballe/Trustrup 

også.  
Der arbejdes på at etablere et grønt laug, som skal 

passe de grønne områder (landsbypedel). Poul 
Henning stopper i Ørting. 
 

Randlev – Neder Randlev får trafikdæmpning ved 
næste bevillingsrunde i kommunens 

trafiksikkerhedspulje.  
Der plantes ny hæk rundt om legepladsen og 
etableres kvashegn. Friluftsrådet har bevilget midler 

til 6 stk. bordebænkesæt. 
 

Hundslund – Fakkeltog fremmede fællesskabet. Nye 
medlemmer af lokalrådet er mere projektorienterede. 
Der har manglet samling. Det er svært at lave noget 

sammen af større karakter. Borgmester og 
kommunaldirektør kommer på besøg. Her besøges et 

nyt off-grid hus med halmvægge.  
Der skal rejses kvashegn mellem Hundslundhallen og 
Kaj Vohlert.  

Hundslund har fået påbud om, at der skulle laves et 
bump på vejen mod Oldrup. Det giver lidt 

udfordringer p.g.a. mange udkørsler fra private 
ejendomme.  
Julebelysningen var først forankret hos kommunen, 

men de ønsker alligevel ikke at være med.  
P.g.a. energikrisen er der kommet en del ansøgninger 

til tilmelding til fjernvarme fra nye udstykninger. 
 

12  Næste møde den 10. maj 2023 - 

hvor  

Giv besked til Jan om I vil være vært INDEN 

udgangen af marts måned. 
 



 

 

13 Eventuelt  Der er penge på folkeoplysningspuljen. De vil bevilge 

30.000 kr. til Lokaldysten. Der er møde i 
Folkeoplysningsudvalget den 20. februar.  

 
Forslag om, at vi på næste møde endnu engang 

genbesøger vores mødekalender. Det dur ikke at 
holde fordelingsmøde i uge 7.  
 

 


