
Formandens beretning 

 

Endnu et år er gået.  

 

Lokalrådet er blevet 4 år – og som alle 4-årige har vi nu lært at gå. 

Vi har faktisk fået et rigtig godt fundament at stå på – en god og aktiv 

bestyrelse – der er parate til at bakke op om de projekter, vi præsenteres for. 

 

Som lokalråd er det vores opgave at samle de idéer op, som ikke umiddelbart 

hører til i en eksisterende forening. 

Vi arbejder i helheder – på tværs af foreninger – på tværs af ”bygrænser” –  

og med det formål at skabe udvikling, vækst og sammenhold i hele området, 

som vi også er talerør for i forhold til kommunalt samarbejde.  

 

I lokalrådsregi har vi flere arbejdsgrupper/ fokusgrupper, som arbejder inden 

for specifikke områder, som de og vi finder vigtige i forhold til fællesskabet.  

 

Erhvervsgruppen:  

 

Vi har en erhvervsgruppe, som vi håber kan blive selvkørende i løbet af 2018. 

 

Målet er, at vores mange virksomheder kan mødes på tværs af fagskel, 

udveksle idéer og hjælpe hinanden. 

Et velbesøgt stormøde i marts 2017 skulle have været fulgt op af flere,  

men det har for gruppen været svært at finde mødedatoer, hvilket vi håber 

bedres i år. 

Energigruppen: 

I 2017 kom fjernvarmen til Saxild. 

Det bærer området fortsat præg af, men når frosten er af jorden, er vi blevet 

lovet, at skaderne bliver udbedret. 

 

Lokalrådet inviterede i efteråret til et aftenmøde under overskriften: 

 ”Bliv klogere på fjernvarme” 

Her kunne man få gode råd af Rasmus Eriksen til effektiv styring, tilskud, priser 

og meget mere. 

Rasmus følger i år op med endnu et møde.  

 

Infrastruktur: 

Et par varme emner i 2017 var trafiksikkerhed og infrastruktur.  

I Assedrup vidner en grim, blå kolos ved den gamle station om, at et 

Letbanetog måske engang ud i fremtiden vil få brug for den, og den vidner om, 

at borgerinddragelse og æstetik ikke havde høj prioritet i anlægs-fasen. 

Vi havde mere held, da en køreplan gav store udfordringer for en flok 



skolebørn fra Assedrup og Nølev-området.  

Det lykkedes Ann Kerstin Reng fra Infrastruktur-gruppen at brænde igennem 

sammen med formanden for Lokalrådet i Bjergager, Helle Maj Hermansen, så 

køreplanen blev ændret. 

Sikkerhed: 

Lyttet blev der også, da ingeniør Gitte Rasmussen fra Teknik-og Miljøafdelingen 

besøgte Rude. 

Allerede her i foråret igangsættes første etape med trafikdæmpende 

foranstaltninger så cyklister og gående forhåbentlig kan føle lidt større sikkerhed, 

når de skal igennem byen. 

I løbet af de næste par år vil Strandvejen fra Rørth og gennem Saxild også få en 

tiltrængt omgang. 

Regionale busruter: 

Da en større besparelse på de Regionale busser blev varslet, tog lokalrådet 

initiativ til et fællesmøde, hvor alle Lokalrådene i kommunen kunne debattere 

konsekvenserne. 

Det førte til en fælles indsigelse til både Region og kommune og en fremstrakt 

hånd om, at vi gerne vil inddrages i planlægningen af en ny struktur. 

Det er vi lovet. Og det ser vi frem til.  

 

Kommunalvalg: 

I forbindelse med kommunalvalget arrangerede Borgerforening og Lokalråd i 

samarbejde det, der skulle blive et af de mest velbesøgte valgmøder i 

kommunen. Omkring 130 mennesker mødte frem – utrolig flot – og et tegn på, 

at områdets borgere har noget på hjerte. 

 

Naturen/ de gratis glæder: 

Vi bor midt i et fantastisk område. Det skal vi udnytte. 

I efteråret arrangerede vi en tur langs de inddæmmede arealer i Kysing.  

Fra Norsminde fjord gik vi langs diget til Rude, hvor fortid, nutid og fremtid blev 

bundet sammen i snakkende omkring lokalhistorie, landbrug, miljø og 

naturværdier.  

Et hyggeligt arrangement, der sluttede med en bid mad i Kulturhuset. 

  

Det var inspirerende at være sammen med – ikke mindst – de gode 

Norsmindefolk, som brænder for den del af vores område, og som vi håber på 

at få et tæt samarbejde med fremadrettet. 

 

Stier: 

Stier har i det hele taget haft et stort fokus det sidste års tid. 

Hvad har vi af gamle, glemte og gemte stisystemer?  

Kan de udnyttes til vandreture, løbeture, historiske ture – og måske i 

turistsammenhæng? 



Sammen med projektet ”Skab liv i og omkring Kulturhuset,” som vi har på 

programmet senere i dag, håber vi på, at der kan skabes nogle spændende 

aktiviteter til glæde for alle – uanset alder. 

Ungdommen: 

Vi er bevidste om, at de unge mennesker i området i den grad mangler rammer 

til et godt ungdomsmiljø, men vi er nødt til at få dem på banen, hvis området 

skal blive noget de værdsætter og føler ejerskab til.  

De er svære at nå, men vi forsøger fortsat – og vi beder jer alle sammen hjælpe 

os med den opgave. 

Seniorer: 

Også seniorgruppen har vi øje for. 

Vi har en fantastisk Seniorklub i Saxild, men vi har drømme om mere. 

Der er ældre medborgere, der ikke er helt selvhjulpne, og som kunne have 

glæde af fællesskab i nærområdet. 

 

Kan vi måske arrangere et ”Projekt Spiseven” – a la det, der kører i Odder, bare 

en gang om måneden? 

Kan vi måske lave nogle små træningstilbud, hvor en fysioterapeut kommer 

herud, fremfor at de ældre skal til Odder? Det er et forsøg værd. 

Det samme er drømmen om at etablere ældreboliger - bygget i et spændende 

miljø. 

Vi håber rigtig meget, at der er nogen, der har mod på at løbe de projekter i 

gang.  

 

Tryghed: 

Saksild og Omegn skal være et trygt og godt område for alle. 

Derfor sætter vi fællesskab og udvikling højt, men vi prioriterer også sikkerhed 

til lands og til vands ved at gå forrest i kampen for at beholde den lokale 

redningsbåd på kommunale hænder – det er ikke nemt – og det kommunale 

slogan med, at man rækker hånden lidt længere frem – gælder bestemt ikke i 

denne sag. 

Et korps af 112-førstehjælpere, der kan rykke ud de steder, hvor en hurtig 

indsats kræves, og hvor responstiderne lader noget tilbage at ønske er også 

noget, vi har debatteret. 

En enkelt har vist interesse – men vi skal bruge endnu flere, hvis projektet skal 

blive til noget.  

 

Udviklingsplaner: 

Over tid skal lokalrådene udarbejde udviklingsplaner for vores område.  

Det vil vi gøre på baggrund af de mange projekter, der arbejdes med i de 

respektive fokusgrupper. 

 

Vi tager det trin for trin – men med helheden for øje. 

 



Derfor er vi utrolig glade for, at vi fra lokalrådenes fællespulje har fået 15.000 

til for-projektering af området her omkring Kulturhus og Idrætsarealer, så vi 

kan få tegnet og planlagt og dermed få skabt et solidt og bæredygtigt 

fundament til det videre arbejde. 

 

Hjemmeside: 

Til slut skal lokalrådets hjemmeside have et par ord med på vejen. 

Vi kæmper for at få såvel den som nyhedsbrevene til at blive noget, der kan 

binde os sammen. 

Vi kæmper for, at vores fælleskalender bliver et naturligt sted at slå lokale 

aktiviteter op.  

 

Af og til møder vi skuffelse, hvis møder, indsamlinger og andet kolliderer, men 

det er en umulighed for webmaster selv at støve alting op. 

Vi har alle et ansvar for, at den kommer til at fungere. 

 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen har været velfungerende, stabil og rigtig dejlig at arbejde sammen 

med. 

 

Derfor: Tak for samarbejdet. Nye mål venter. 

 

Jeg er klar, og det håber jeg også, at I er. 

 

Lisbeth Bonde 

Formand 

Saksild og Omegns Lokalråd 

 

 

 

 


