
 

 
Bestyrelsesmøde:  mandag den 17.juni 2019,  

Tid:  kl. 19.00  

Sted: Kulturhuset 

Til stede: Anders Kristian, Allan, Helle, Anne, Steffan, Lisbeth 

Afbud:   

Referent: Allan/Lisbeth 

 

Meddelelser til orientering 

• Bænk, Gl. Bygade/Dyngbyvej 

Lisbeth følger op hos Leo fra Drift og Service  

• Redningsbåd retur til Station Odder 

Efter Lokalrådenes kamp for bevarelse af den lokale redningsbåd i 2018, er det en god fornemmelse at opleve, at den nye 

beredskabsdirektør har omgjort den tidligere beslutning, og derfor sender redningsbåden retur til Station Odder. 

Lisbeth er i den anledning blevet kontaktet af flere medier. 

Vi skal videre, og Lisbeth har holdt fokus på tilfredsheden over den nye beslutningen, selvom vi nok mener, at nogen burde 

have ”røde ører” blandt andet omkring de økonomiske aftaler og negligering af beredskabets bekymring. 

Lokalrådet har sendt et kort skriv til Østjyllands Brandvæsen og den glædelige beslutning, og har fået et fint svar retur. 
• Indbydelse: 26.juni 19.00 til 21.00 på Centralhotellet i Odder 

Vær med til at sætte retningen for Odder Kommunes udvikling 

Arrangementet vil foregå som workshops, Emnerne er iflg. kommunens hjemmeside: 

Byudvikling og liveability 

Klima og energi 

Infrastruktur og mobilitet 

Natur og friluftsliv. 

 

De fremmødte inddeles på forhånd i grupper, og alle vil få lejlighed til at drøfte alle emner.  

Emnerne skal afvejes gennem byrådets visioner om: 

Det gode liv 

Bæredygtighed 

Vækst og udvikling. 

Derudover skal emnerne forholde sig til de af FN's verdensmål, der er relevante for emnet. 

Læs mere på: 

https://odder.dk/nyheder/nyheder/vær-med-til-at-sætte-retningen-for-kommunens-udvikling/ 

For Saksild-området kan den nuværende strukturplan ses her: 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odder&page=document&docId=67523&itemId=67551&attachme

ntId=67553 

Lokalrådet tilmelder: Anne, Helle og Lisbeth – Allan kan muligvis deltage 

Lisbeth tilmelder alle – og laver tillige et opslag på Saxild Sport og Fritid. 

 

• Skrivelse fra Linda Kryger om Lokalrådet kommenterer på Lokalplan 3035 i forhold til et ønske om ældrevenlige boliger og 

boligtyper til enlige. 

Lisbeth har svaret, at det ikke er Lokalrådets tanke, men at vi medtager emnet om alternative boformer i udviklingsplanen. 

Lisbeth kontakter Kim Hvenegaard for en opdatering på projektet. 

 

1. Siden sidst  
• Nyhedsbrev juni, udsendt og på hjemmesiden 

• Dialogmøde med Odder Kommune Evaluering (referat kan ses under dokumenter på hjemmesiden) 

• Dialogmøde med Miljø- Teknik og klimaudvalg Evaluering (referat kan ses under dokumenter på hjemmesiden) 

     Der er i referatet fejl, der er påtalt af de respektive lokalråd. 
• Status på Retningslinjer Kulturhus 

Retningslinjerne er nu underskrevet af Karsten Poulsen og Lisbeth Bonde. 

Lisbeth har sendt retningslinjerne til lokalrådsmedlemmer og Borgerforening. 

Lisbeth indkalder i august SU-udvalget til et møde med henblik på at få udarbejdet ordensregler og få formalia omkring 

kalender, porcelæn, udlån, udearealer mv. på plads. Tina Callesen deltager på Borgerforeningens vegne, herudover inviteres 

skoleleder og en repræsentant for Fælles Drift og Service.  

Ønsker fra Lokalråd og Borgerforening til ordensreglerne samles primo august 

Punktet afstedkom en debat omkring udearealerne, og om hvorvidt midler skulle søges via anlægsbudgettet fremfor via 

fonde. Debatten følges op, når der er noget faktuelt omkring Kulturhaven og vil blive bundet op på de aftaler, der kan indgås 

med skole, kommune og samarbejdsudvalg.  

https://odder.dk/nyheder/nyheder/vær-med-til-at-sætte-retningen-for-kommunens-udvikling/
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odder&page=document&docId=67523&itemId=67551&attachmentId=67553
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odder&page=document&docId=67523&itemId=67551&attachmentId=67553


 
 

 

• Violvej, Rude Strand udstykning plan m.v. 

Anders Kristian og stigruppen indkalder til vandretur i området. Anders Kristian følger op på processen, omkring Violvej, da 

det er vigtigt, at de tiltag der laves, vil spille sammen med andre tiltag i området så sammenhængskraften ikke går i fløjten. 

 

• Folkeskov. Hvad og hvorfor?  

Der kan læses mere om projektet på dette link: 

polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odder&page=document&docId=67523&ItemId=67551 

Lokalrådet finder projektet spændende, men ser en udfordring i, at området er placeret op af fredskov. 

Anders Kristian og stigruppen forsøger at følge projektet, Lisbeth prøver at grave lidt mere i historikken. 

 

• Odder Kommune har afholdt borgermøde omkring udarbejdelse af en ny kulturstrategi. 

Der var desværre ikke deltagelse fra Lokalrådet, men Lisbeth orienterede om, at hun med arkivlederkasketten på, vil kontakte 

de øvrige lokalarkiver og museet med henblik på at få tydeliggjort vigtigheden af den historiske formidling og områdets 

kulturmiljøer som en del af strategien. Ideen bakkes op af Lokalrådet.  

• Forslag til Lokalplan nr. 1139 - Trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder er på vej i høring (Arealet ved Letbanen) 

Lisbeth og Steffan udarbejder et skriv, da det er vigtigt, at den gennem mange år ønskede cykelsti på Rude Havvej får høj-

prioritet i forbindelse med den øgede trafik, der forventes at komme i området. 

 

2. Vision og udviklingsplan 
Det er Lokalrådets vision, at Saksild -Nølev som lokalsamfund er et område i vækst og udvikling. 
Åbne drøftelser om hvordan vi bedst opnår dette. 
Lokalrådet enedes om følgende pejlemærker (i stikord) 

    
Lokalrådet skal være backing gruppe på folk i Saksild og omegns ideer og visioner.  

Det er deres opgave at facilitere en ramme for udvikling af lokalsamfundet og at lægge op til initiativer som motiverer til ejerskab med 

arbejdsfællesskaber   

Mindre kommune og mere Saksild og omegn med resultatet at skabe sammenhæng og sammenhold  

At skabe gode levevilkår for børn, unge, voksne/ og ældre  

Flere kulturelle fællesskaber - Teater, frivillig ungdomsklub, foredrag, fællessang, koncerter  

Ældredrevne initiativer - Skak, håndværk, håndarbejde, bridge og lign.  

Sammenhæng mellem kirke, højskole og kulturhus, Norsminde Kro, Himmel og Hav  

Folkeuniversiteterne på storskærm  

At tage kulturhuset tilbage til folket  

At tage skolen tilbage til folket  

At tage Saksilds kulturfællesskaber tilbage - Kirke, Skole,  

i det hele taget skabe sammenhængskraft.  

 

Form og Indholdsmæssigt:  
Rækkevidde: Vi ønsker at lave en 20-25 årsplan  

Forord: Der skal være et visionært og jordnært forord eller lign. 

3. Ansøgningsfrist Fælles Lokalrådet 1. august 

Har vi ønsker til denne periode? 
Lokalrådet afventer projekt Kulturhaven, men forventer også, at der måske kan komme udgifter til udgivelse af udviklingsplanen for 
Saksild og Omegns Lokalråd 2020-2025 
Lisbeth orienterede om, at trafikgruppen foreslår, at der afsættes midler til afholdelse af et borgermøde omkring fremtidens 
transportformer, og at de påtænker at invitere en repræsentant fra Sønderborg Kommune som foredragsholder. 
Hvis man har interesse i emnet er dette link godt at blive klogere på: 
https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/oekonomi-teknik-
miljoe/transportkontoret/handleplan_for_groen_transport_0.pdf 
 
Lisbeth og Steffan følger op med fælleslokalrådet og trafikgruppen, og forsøger at få mødet afholdt i Saksild Borger og Kulturhus 
i september 
 

4.  Evt.   
Lisbeth orienterede om at MTK har tilbudt at komme til næste fælleslokalrådsmøde (2. onsdag i august) idet de ønsker et 
tættere samarbejde med Lokalrådene. 
Oplægget fra lokalrådene fra 28.5. omkring tættere samarbejde er øjensynlig ikke nået helt rundt i ”huset” endnu, men fælleslokalrådet 
tager naturligvis imod tilbuddet. 
Steffan og Lisbeth spørger på Lokalrådets vegne ind til Havplan 2020 med henblik på, at lokalrådene opdateres på området og inddrages i 
evt. beslutninger, der har med lokalområderne at gøre – om muligt få en repræsentant for området ud at fortælle om planerne. 

 



 
 
 

5. Bordet rundt 

Til næste møde: Udstykningen ved Kr. Petersensvej (Helle) 
 

 

 

 

Bemærk og sæt i kalenderen: 

• 12 august 19.00-21.00:  Bestyrelsesmøde 

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

• 09 september 19.00 – 21.00 Bestyrelsesmøde 
• 07 oktober 19.00-21.00  Bestyrelsesmøde 

• 11oktober 19.00 – 21.00  Bestyrelsesmøde 
• 13. november 19.00-22.00  Fælleslokalrådsmøde (2 personer)  

• December  Mødefri 

• 13. januar 19.00-21.00  Bestyrelsesmøde 

• O3. februar 19.00-21.00  Bestyrelsesmøde 

• 09. marts 19.00-21.00  Bestyrelsesmøde 

•  

 

 

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. 

 



 
 

* 
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. 


