
 

 
Bestyrelsesmøde:  mandag den 12.august 2019,  

Tid:  kl. 19.00  

Sted: Kulturhuset 

Til stede:  

Afbud:   

Referent:  

 

Meddelelser til orientering 

• Bænk, Gl. Bygade/Dyngbyvej 

Lisbeth har endnu engang rykket hos Fælles Drift og Service.  

• Landsbyklynger, Realdania – jf. udsendt skrivelse 3.7. 2019 -  

Helle vil du se lidt nærmere på det 

• Sognepræst Kirsten Lundager har afskedsreception den 25. august. 

I den anledning er der en indsamling i gang til afskedsgave fra menigheden orientering v/ Lisbeth 

 

1. Siden sidst  

• Lisbeth har deltaget i Borgermødet: ”Vær med til at sætte retningen for Odder Kommunes udvikling” – kort orientering 

 

• Lokalplan 3035. 

Jf. beslutning fra sidste møde har Lisbeth fulgt op på planen v/ Kim Hvenegaard. Kort orientering er udsendt skrft. 22.6. 

 

• Violvej, Rude Strand udstykning plan m.v. Jf. sidste møde var der tale om evt. vandretur i området.  

Herudover var planen i høring med svarfrist 19.7. Status v/ Anders Kristian 

 

• Odder Kommune, udarbejdelse af ny Kulturstrategi i Odder Kommune. Opfølgning fra sidste møde Status v/ Lisbeth 

 

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

Jf. beslutning på sidste møde skulle Steffan og Lisbeth udarbejde et skriv. Status v/ Lisbeth 

 

• Status på Fællesmøde omkring Kollektiv Trafik/grøn omstilling/ Borgermøde med repræsentant fra Sønderborg Kommune 

 

• Status på renovering af veje, fortove mv./ Trafiksikkerhed 

 

2. Fælleslokalrådsmøde onsdag den 14.8. 
Fremsendt ansøgning fra Lokalråd 8350 Hundslund om midler af Fællespuljen. 
Bestyrelsens kommentarer og holdninger til denne. Skal behandles på møde onsdag (fremsendt som separat bilag) 
Kort orientering om tidligere procedurer Helle/Lisbeth 
 
Lisbeth har på trafikgruppens vegne bedt Fælleslokalrådet om at afsætte midler fra puljen til et borgermøde omkring den 
grønne omstilling/kollektive trafik. 
 

3. Udvikling i Saksild og Omegn 

Helle giver en orientering om nyt sommerhusprojektet ved Kr. Petersensvej/Spongsåen. 
 

4. Vision og udviklingsplan for 2020-2025 
Status ved Steffan og Allan 
 

Hvordan kommer vi videre i forhold til temaer linet op på sidste bestyrelsesmøde. 
Hvem gør hvad? 
Mål og delmål  
 

5. Nyt fra fokusgrupperne 
 
 

6.  Evt.   
 
 

7. Bordet rundt 

 



 
 

 

 

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. 

 


