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”Septembers himmel er så blå,” og det er svært at forstå, at vi i søndags passerede efterårsjævndøgn, vi går mod mørkere 
tider, efteråret og de kortere dage venter forude!  Snart er det tid til indendørs sysler. 
Først skal Erhvervsgruppen dog på virksomhedsbesøg. Det første af slagsen. 
De skal på torsdag besøge Anne –Marie Arentoft på Kysinggaard, der vil fortælle om, hvordan det er at drive en gård på ca. 
400 ha. Vi vil naturligvis opdatere hjemmesiden med glimt fra arrangementet. 
 
Vi har i Lokalrådet været så heldige, at Niels Munkholm Møller har meldt sig på banen som ”researcher,” hvilket betyder,  
at vi nu kan få lavet nogle spændende virksomhedsportrætter og få fortalt nogle gode historier både på hjemmesiden og i 
Nyhedsbrevene. 
Er der virksomheder, der gerne vil have besøg af Niels, eller har man en god historie, man gerne vil dele med resten af  
lokalområdet, så send os en mail, så vi kan få det passet ind i Niels’ kalender. 

Grønt Partnerskab 
Den 10. september deltog Anders Kristian og Lisbeth i et møde i ”Det grønne Partnerskab” i Norsminde. 
Det var et både spændende og givende møde, og i Saksild og Omegns Lokalråd glæder os til det videre arbejde, for  
naturligvis  bakker vi 100% op om de spændende tiltag, der er på bedding.  
Kort fortalt, vil der blandt andet ske spændende tiltag på havnen i form af en naturlegeplads, der vil blive opstillet borde/
bænkesæt på havneområdet, der skal laves vandresti langs kysten, og området ved Kysing er medtænkt med grillhytte,  
shelters og badebro. 
Den digitale formidling er en selvfølgelighed, og der arbejdes på at etablere et undervisningsmiljø, hvor skoleklasser kan 
udforske både stranden og det øvrige område. Projektbeskrivelsen er klar—en del midler er i hus, men der er også  
ansøgninger ude, hvor der først kommer tilbagemelding primo 2019. Så vi går bestemt et spændende 2019 i møde. 
 
Kulturhaven 
Også i Saksild bobler og syder det. 
Nu begynder de planer, der blev fostret via dialog og borgermøder i foråret at tage form! 
Vi vedhæfter forslaget, som også kan ses på Lokalrådets hjemmeside. Vi håber, at I vil tage godt imod det. 
Ligesom i Norsminde skal vi nu have en finansiering på plads. Vi håber naturligvis på støtte fra Fælleslokalrådspuljen, men 
andre muligheder kan og skal også afdækkes. 
Vi håber, at mange  vil byde ind med tilbud om assistance af forskellig art. Noget kan vi lave selv, men ikke alt!  
Kontakt Anders Kristian Krogager,  hvis du har forstand på projektledelse, fundraising, jura, projektering, konkret byggeri/
anlæg osv. osv. Alle hænder kan bruges, når vores fælles Kulturhave skal etableres.  
 
Spisevenner 
Vi har desværre ingen dato for første arrangement på plads endnu, men vi satser fortsat på, at det bliver i løbet af oktober. 
Kontakt Lisbeth, hvis du er klar på at give et nap med, når vi skal i gang - og husk at fortælle om ”Projekt Spiseven” til ældre 
medborgere, der kan have glæde af fællesskabet. Der vil blive orienteret nærmere på hjemmesiden og i Odder Avis, når vi 
har noget på plads. 
 
Fælles Lokalrådet 
Fælleslokalrådet har afholdt møde, hvor vi blandt andet debatterede lokalrådenes rolle i forhold til det kommunale system. 
Vi er enige om, at forventningerne til hinanden skal tydeliggøres, hvis samarbejdet skal fungere.  
Fælleslokalrådet udarbejder et oplæg til en formaliseret struktur. 
 
Der er fra kommunal side barslet med et forslag om, at der kan afholdes byrådsmøder i oplandet. 
Meningerne var delte om såvel idéen som effekten.  
Hvis det skal give mening, bør der være åbent for en borger/politikersnak eller en udvidet lokal spørgetid på eks. en time 
lød det fra  
flere sider, hvilket Helle og Lisbeth, der deltog i mødet, bakkede helt op om. 
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Budget 2019 
”Pengene skal prioriteres benhårdt,” var en af lokalpressens overskrifter i forbindelse med de kommunale budgetforhand-
linger. 
Vel vidende at livremmen skal spændes ind, tillod kasserer og formand for Saksild og Omegns Lokalråd sig dog at indsende 
to ”remindere” nemlig en om at færdiggøre trafiksikringen i Rude By og en om fortsat at have fokus på kommuneplanen, så 
det for længst planlagte projekt med en cykelsti på Rude Havvej ikke fortaber sig i glemslen. 
Med etablering af Letbanens trafikcenter ved Rude Havvej må man formode et yderligere pres på vejen, der i forvejen er 
vurderet som trafikfarlig. Vi påpegede desuden, at Rude Havvej er cykelrute til og fra Saksild Skole og Parkvejens Skole 
samt, at den er en del af ”Kulturringen” - cykelruten til kultur og natur i Østjylland. 
Kampen for redningsbåden undlod  vi at nævne i forbindelse med budgetforhandlingerne, da vi er af den opfattelse, at det 
ikke er et spørgsmål om økonomi men et spørgsmål om manglende forståelse/vilje og dårlig kontraktopfølgning. 
 
Arrangementer 
Der har i september måned været afholdt diverse foredrag, høstfester og kirkegårdsvandringer. 
Det Lokalhistoriske Arkiv var overmåde glad for den store opbakning, der blev vist ved vandringerne i såvel Nølev som  
Saksild.  Der er ingen tvivl om, at den lokale historie fylder meget, og at der er stor opbakning i lokalbefolkningen i forhold 
til at bevare gamle, unikke gravminder.  
 
Lokalrådets hjemmeside 
Der arbejdes ihærdigt med det nye lay-out, som desværre endnu ikke er helt på plads, men vi kan allerede nu sige, at der 
kommer mange nye tiltag, og at siden bliver en del mere levende, end den er nu—og ikke mindst: Den bliver mere  
mobilvenlig. 
Det ny banner, der er tegnet af Ole Grøn, er der en lille smagsprøve på i dette nyhedsbrev, og vi glæder os meget til at  
præsentere siden for jer, når næste nyhedsbrev går i æteren. 
  
 
Næste åbne bestyrelsesmøde er mandag den 8. oktober kl. 19.00 i det gamle sognerådslokale - nu det lokalhistoriske Arkiv, 
på Saksild Skole. 
Bliver vi flere, end vi kan være i lokalet, rykker vi i Kulturhuset. 
 
 
Lisbeth Bonde 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktmail til Anders Kristian: 
krogager@gmail.com 
 
Kontaktmail til Lisbeth: 
lisbeth.bonde@outlook.dk 
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