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Vi elsker vort land, men ved midsommer mest. Vi suger solen, varmen og den blide sommervind til os, nyder de lyse sommeraftener og lige 
om lidt er det ferietid for rigtig mange.  
 

Med sidste nyhedsbrev fulgte et spørgeskema fra Odder Kommune, hvor vi som borgere skulle gøre myndighederne lidt klogere på, hvilke 
udfordringer og behov der er i forhold til den offentlige transport. 
30 personer svarede, og det var lokalrådets opgave at sammenfatte svarende, før de blev fremsendt til Odder Kommune. 
 

Det var tydeligt at se, at mange fravælger den offentlige transport, fordi den er for besværlig, for sporadisk, og for ugennemtænkt. 
Det er svært at komme til og fra arbejde, og for de der har weekendvagter nærmest en umulighed, hvis man skal til Aarhus, Horsens eller 
Skanderborg.  
Unge studerende er ligeledes udfordret i forhold til skolegang i de omtalte byer – og ønsker man at deltage i fritidsaktiviteter eller  
kulturarrangementer om aftenen, er busdriften også mere end mangelfuld.  
Vi har indsendt vores svar rettidigt, men opfølgningsmødet med kommunen er blevet udskudt til engang i august. 
 

Da Regionen pt. arbejder med spareforslag på omkring 40. mill.  kroner, som blandt andet vil betyde færre ruter og højere billetpriser på 
grund af Letbane og rejsekort, er det svært at se guleroden til øget brug af offentlig transport.  
På det kommunale område må vi forvente, at vi skal omstille os til brug af flex-trafik, hvis vi ikke har mulighed for selv at transportere os 
rundt, måske ikke den løsning, vi selv ville have foreslået, men vi indgår fortsat i dialogen, og håber på, at lokalrådenes ønsker og forslag 
prioriteres såvel på de lokale som på de regionale ruter. 
Vi følger området tæt, og vil opdatere enten på hjemmesiden eller i august/september nyhedsbrevet, hvis der kommer nyt. 
 

Sikkerhed til lands og til vands, har hele foråret været et varmt emne, men nu er det slut. 
Lokalrådene måtte erkende, at byrådets to største partier var argument-resistente i forhold til at fastholde det bådberedskab, vi har haft i 
årtier i kommunen, og som vi herude har kæmpet en indædt kamp for at beholde. 
 

Argumenter om at Østjyllands Brandvæsen skulle spare, at man trygt overlod prioriteringerne til brandchefen, at man ikke ønskede at  
oprette parallel-beredskaber, og at man i det hele taget ikke ønskede at blande sig  i hverken ”Statens” eller Østjyllands Brandvæsens”  
prioriteringer, var flertalsholdninger, hvor til vores ”lokale mand” i byrådet, Leif Gjørtz Christensen, påpegede,  at man som medlem af en 
kommunalbestyrelse har pligt til at reagere, når en besparelse rammer uhensigtsmæssigt. 
Leif sagde blandt andet: ”Det er vigtigt i denne her sag som i andre sager med fælleskommunale selskaber, at byrådet er vågen og siger: 
”Det her er en serviceforringelse, det kan vi ikke stå inde for – I må finde andre modeller.”” Det prellede af.  
 

Vi skal nu indstille os på mere end en fordobling af responstiden, hvis der indgår en alarm om uheld/ nødsituation i vores havne eller langs 
kysten.  
Faktuelle tal fra Østjyllands Brandvæsen og beredskabsstyrelsen er følgende:  
Responstid fra Odder m/ båd 11 minutter – fra Aarhus 21 minutter fra Skrydstrup (helikopter) 42 minutter.  
Det er ret ok – siger flertallet i byrådet, lokalrådet er fortsat uenig, men som tingene står nu, kan vi ikke gøre mere.  
Vi ved dog, at der for øjeblikket er aktive sjæle, der arbejder på at etablere et bådberedskab i Hou, og vi ved, at det vil kræve hårdt arbejde, 
uddannelse af mandskab, indkøb af materiel, oceaner af frivillige timer – alt sammen noget, der kunne være undgået ved blot en lille smule 
samarbejdsvilje og ”tænken ud af boksen.” 

Siden sidste nyhedsbrev har undertegnede deltaget i et møde med Reno Syd omkring ny affaldsplan. 
Et spændende og givende møde. Referat kan ses på  lokalrådets hjemmeside. 
 

Renosyd ønsker dog også jeres mening. De skriver: 
 

I Renosyd er vi lige nu i fuld gang med arbejdet med en ny affaldsplan. Det er den plan, der skal sætte rammerne for den fremtidige affalds-

håndtering i Skanderborg og Odder kommuner. 

I den forbindelse vil vi rigtig gerne høre fra jer for at blive klogere på alle jeres erfaringer, behov og ønsker til sorteringen og håndteringen af 
affald – nu og i fremtiden.   
Renosyd henviser til, at man kan kommentere på såvel deres Facebook-side  
Fra affald til værdi: https://www.facebook.com/fraaffaldtilvaerdi/videos/573032706411192/ eller sende en mail til   
Tanja Sørensen, E-mail: tas@renosyd.dk 

Skriv f.eks. hvis der er udfordringer i forhold til affaldssorteringen, eller hvordan du/I kunne forestille jer sorteringen, og om I kunne  
forestille jer at sortere flere typer affald i fremtiden. Alle gode råd og idéer er velkomne. 
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At sortere korrekt, kan ind imellem være lidt en udfordring, men på Reno syds hjemmeside ligger en fin sorteringsguide, som kun kan  
anbefales, hvis man er i tvivl. Se den på http://www.renosyd.dk/sorteringsguide 
 
Ønsker man en oversigt over tømningstider mv. på egen adresse, så hent app ’en ”Renosyd Affald til Værdi”  også den er rigtig fin. 
 
Fokusgruppe Erhverv 
har afholdt netværksmøde på Seniorhøjskolen i Rude. 
Et rigtig hyggeligt møde, hvor mange idéer kom frem til, hvordan vi kan blive hinandens og områdets ambassadører. 
Der påtænkes blandt andet at lave virksomhedsbesøg ligesom vi her på hjemmeside i ny og næ, kan ”tegne” et virksomhedsportræt. 
På mødet blev følgende valgt til at arbejde videre med de mange idéer,  
Helle Møller     Resursekonsulenten  
Brian Brohus    Brian Brohus, Maskinudlejning   
Bo Rasmussen Øster  Saxild Ost og Vin  
Ole Haahr     Landbrugsvirksomhed  
Har du lyst at være med i gruppen, så skriv til Helle på helle@resursekonsulenten.dk  
Der er forventningen, at det første arrangement afholdes i løbet af september måned. 
 
Se referat fra mødet på lokalrådets hjemmeside.  
 
Har man lyst til at lægge hus til et virksomhedsbesøg eller til at få et lille skriv på hjemmesiden om sin virksomhed, så skriv til Lisbeth på 
lisbeth.bonde@outlook.dk, så prøver vi at få det hele til at gå op i en højere enhed. 
 
Farvel til pædagogisk leder Jacob Brandt Rasmussen 
På Saksild Skole siger man ved sommerferiens begyndelse farvel til pædagogisk lede/ skoleleder gennem mange år, Jacob Brandt  
Rasmussen.  
Det er vemodigt, for Jacob har i sin tid i Saksild formået at skabe en helt særlig ånd om vores dejlige skole. 
 

Selv har jeg haft den glæde for år tilbage at være kollega med Jacob på Parkvejens Skole i Odder, hans musikalitet, hans evne til at se det 
enkelte barn, hans evne til at finde løsninger på de udfordringer, han har mødt, har været en rød tråd gennem hele hans virke. 
Jacob har i lokalområdet været synlig og tydelig først i initiativgruppen omkring Kulturhuset og senere som skolens repræsentant i  
Lokalrådet. 
Vi er mange, der vil komme til at savne Jacob, som vi vil ønske alt det bedste fremover med en stor tak for det samarbejde, vi har haft. 
Som ny pædagogisk leder er udnævnt Anders Nielsen.  
Anders er læreruddannet og kommer fra en stilling hos Clio Online, som er Danmarks største digitale undervisningsforlag. 
Vi glæder os rigtig meget til at byde Andersen velkommen til Saksild Skole. 
 
Næste nyhedsbrev vil udkomme ultimo august. 
Næste åbne bestyrelsesmøde er mandag den 13. august kl. 19.00 i Kulturhuset. 
 
Husk at sende en mail til undertegnede, hvis der er aktiviteter til fælles-kalenderen. 
 
God sommer til jer alle 
 
Lisbeth Bonde 
Formand 
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