
 

 
Bestyrelsesmøde:  onsdag den 15.maj 2019,  

Tid:  kl. 19.00  

Sted: Kulturhuset 

Til stede:  

Afbud:   

Referent:  

 

1. Meddelelser til orientering 
• Skrivelse fra Martin Hauge: Bredbåndspuljen- udsendt 

 

2. Siden sidst  

• Nyhedsbrev april, udsendt og på hjemmesiden 

• 29. april:  

Møde mellem Borgerforening, Lokalråd og ”initiativgruppe” med Vivian Anditsch Kulturhuset  

Tilstede var: Torben Blum, Tina Callesen, Anders Kristian Krogager, Lisbeth Bonde, Per Faaborg, Peter Flejsborg 

og Vivian Anditsch 

Status er at retningslinjerne er tilrettet og af Vivian fremsendt til Kulturdirektøren til godkendelse. 

Oplæg vedhæftet dagsorden til orientering. 

• Lisbeth har rykket Fælles drift og Service omkring besigtigelse af fortove på Syrenvej og vejarbejde på Skovlundsvej 

• Torben Blum har rykket Fælles drift og Service for koordineringsplan omkring placering af flagstænger/flagallé 

• Dennis Kragh Thomsen kontakter Fælles drift og Service/Teknisk forvaltning omkring uhensigtsmæssig placering af 

busstoppested i Assedrup 

 

3. Nyt fra Fælleslokalrådet 

Fællesmøde 8. maj: Status ved Steffan og Lisbeth 

 

4. Forberedelse til  

• 28. maj: Dialogmøde med Odder Kommune/byrådet 

 

 

• 3. juni: Fælleslokalrådsmøde med Miljø-Teknik og Klimaudvalg  

 

 

 

5. Vision og udviklingsplan 
Drøftelse om det videre arbejde med vision og udviklingsplan. 
Hvem – hvad – hvornår? 
Bilag:  #Flyt til Saxild (uddeles på mødet) 
 
* Den gamle handlingsplan Mission og vision Skal opdateres og ”peppes op” 
 Se plan og fokuspunkter sidst i dagsordenen 

 
6. Nyt fra fokusgrupperne 

 

 
7.  Evt.  

 

 
8. Bordet rundt 

 

 

 

9.  

 



 
 

 

Bemærk og sæt i kalenderen: 

• 28. maj 19.00-21.00:   Dialogmøde Odder Kommune/Lokalrådsmedlemmerne (Pakhuset) 

• 3. juni: 19.00 – 21.00   Møde med MTK: (Saksild Kultur og Borgerhus) 

• 17. juni 19.00-21.00  Bestyrelsesmøde i Kulturhuset (er reserveret) 

• 12. august 19.00-22.00:   Fælleslokalrådsmøde (2 personer) 

• ?? august 19.00-21.00:  Bestyrelsesmøde 

• ?? september 19.00 – 21.00 Bestyrelsesmøde 

•  

• ??   19.00 – 21.00  Bestyrelsesmøde 

• 13. november 19.00-22.00  Fælleslokalrådsmøde (2 personer)  

• December  Mødefri 

 

 

Vi forsøger at etablere bestyrelsesmøder om mandagen 

 

 

 

 

Hængepartier til senere møder: 
Tilbud fra Martin Mikkelsen C om møde med Lokalrådene 

Tilbud fra Casper Grønborg om møde med Lokalrådene 

 

Sofie fra TV2 OJ kontaktes omkring Kulturhaven, når vi kommer lidt længere hen. 

Vi skal slå os op på de gode historier. 

 



 
 

* 
Udviklingsplan  

Mission 

Lokalrådet er samlende organ for hele Saksild-Nølev sognes borgere, institutioner, foreninger og erhvervsliv.  

Det er Lokalrådets mission at blive et aktivt og konstruktivt redskab for lokale interesser i relation til projekter og udviklingstiltag 

til gavn for områdets vækst samt at fungere som bindeled og talerør mellem lokalområdet og Odder Kommunen. 

Vision 

Det er Lokalrådets vision, at Saksild-Nølev som lokalområde og samfund er et område i vækst og udvikling.  

 

Et samfund som:  

• opleves som et trygt samfund, hvor der er aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle generationer 

(se fællesskab, infrastruktur, Lokalrådet har desuden igangsat ”kampen for en redningsbåd”) 

 

• kendetegnes af fællesskab og bred opbakning til initiativer og indsatser i det nære miljø  

(se Fællesskab) 

 

• kendetegnes af en højere rate af tilflytning end fraflytning, herunder reducering af reel liggetid på huse til salg gennem 

målrettet indsats for at øge områdets attraktionsværdi 

(se infrastruktur, veje og stier, fællesskab) 

 

• kendetegnes ved at erhvervsdrivende oplever området som et potentielt vækst- og udviklingsområde 

(se Erhvervsgruppen) 

Strategi/indsatsområder 

Visionen søges indfriet gennem etablering af bredt funderede samarbejdsflader og involvering af alle interessenter i lokalområdet.  

Lokalrådet vil i samarbejde med involverede parter udarbejde en handleplan og følge op på de initiativer og projekter, der sættes i 

søen. 

 

Vi har arbejdet med fokusgrupperne: 

• Erhverv  

I gruppen arbejdes der med emner som lokal firma-sparring, muligheder for etablering af nye virksomheder, jobs 

og fritidsjob. Kort sagt: Emner der kan føre til vækst og lokal udvikling. 

• Veje og stier: 

Projektgruppen er nedsat med henblik på at skabe sammenhæng mellem stier og veje i lokalområdet. 

Genopdag de gamle stier. Find naturperlerne, de gode cykel-eller løberuter eller de små smutveje mellem 

byerne   
• Infrastruktur 

En vigtig del af bosætning er gode transportmuligheder! 

Gruppen arbejder med trafiksikkerhed, vejnet, cykelstier og kollektiv transport. 

En sidegruppe arbejder med alternative befordringsmuligheder som flex-trafik, blafferpunkter, samkørsel og 

etablering af lokale netværk. Muligheder, der som en bonus kan betyde større økonomisk overskud og et godt 

bidrag til den grønne omstilling.  

• Fællesskab: Et samfund for generationer under mottoet: ”Kendskab giver venskab” 

Gruppen arbejder med initiativer, der kan skabe fællesskab på tværs af generationer og på tværs af bydele og 

bygrænser. 

Gruppen vil arbejde med trivsel og gode netværk, og vil sætte fokus på områder – såvel kulturelt som socialt, der 

sikrer, at vi også fremadrettet har et samfund med plads til medborgere i alle aldre, et sted hvor man har lyst til 

at blive – et sted hvor man har lyst til at bosætte sig 

Under gruppen hører: 

   Projekt: Kulturhaven 

   Projekt Byforskønnelse     

•  Formidling: Hjemmeside, nyhedsbreve mv. 


