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Hvad var det dog der skete, sang vi i Kaj Munks smukke sang om den blå 

anemone. 

Og selvom digtet stammer fra Kaj Munks sidste digtsamling fra 1943, så er den 

lille blå anemone, der måske synes skrøbelig, men nægter at lade sig kue, og 

derfor overvinder alverdens modstand, et ganske fint billede på det, at løbe et 

lokalråd i gang. 

 

For helt ærligt: Ind imellem er det lidt op ad bakke, når man selv synes, at man 

har verdens bedste idé til udvikling, og man så hæmmes af rigide regler eller 

politikere, hvor drømme og visioner ikke rigtig er noget, man deler. 

Så kan gnisten forsvinde et kort sekund, men som den blå anemone, rejser vi 

os igen. Vi lader os ikke slå ud. 

Lokalrådet har nu eksisteret i 6 år. Vi er blevet stærkere. Vi er blevet satte. 

 

Årets opgaver har været mange.  

I maj måned tog vi som det eneste Lokalråd i kommunen initiativ til afholdese 

af et valgmøde før folketingsvalget. 

Otte folketingskandidater meldte deres ankomst.  

Og der blev talt alt fra Kattegatbro til det nære sundhedsvæsen. 

 

Kort tid efter var vi i en vældig debat med den kommunale forvaltning,  

som ønskede de lokale valgsteder reduceret fra 10 til 3.  

Massiv modstand fra lokalrådene skød idéen til hjørne. Lokalpolitikerne lyttede, 

gik imod forvaltningens indstilling, så indtil videre, har vi fortsat vores valgsted  

her i Saksild Borger og Kulturhus. 

Kulturhuset har dannet ramme om mangt og meget i årets løb. 

Vi inviterede foreninger og erhvervsliv til en spændende aften om, hvordan man 

kan søge midler til lokale projekter. Noget der er rigtig vigtigt, når riget fattes 

penge. 

Vi har nu endelig fået rammer og regler på plads i forhold til brug af huset. 

Vi har i den anleding fået dannet et samarbejdsudvalg bestående af 

Borgerforening, Skole, ”Fælles Drift og Service” og Lokalrådet. 
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Sammen er det vores opgave at løse de bump på vejen, der måtte opstå, så om 

vi lykkes med at få Kulturhaven etableret, ja, det har vi i Borgerforening og 

Lokalråd fortsat et lille håb om. 

 

I 2019 fik vi vores redningsbåd tilbage, takkede den nye branddirektør,  

for skal der rises, skal der også roses. 

 

Kampen for den kollektive trafik fører vi stadig.  

I november inviterede vi gennem Fælleslokalrådet forvaltningsfolk og 

kommunale politikere til et seminar med overskriften  

”Odder: En attraktiv bosætningskommune, mere grøn, mere fleksibel, mere 

tilgængelig.”  

Spændende oplægsholdere fra Aarhus og Sønderborg kom med masser af 

inspiration til nye og smarte løsninger, og vi håber, at vores beslutningstagere 

”fik noget med hjem”. 

Måske det lige skal bundfælde sig, for medens der lige nu forhandles nye 

kontrakter med Midttrafik, hvor store dieselbusser og fortsat flex-trafik stadig er 

en del af pakken, ja, så kæmper vi herude i oplandet videre for mindre og 

energivenlige busser, der internt i kommunen kan bringe borgerne fra A til B og 

ungerne i skole på kortest mulig tid samtidig med at de er gode for såvel klima 

som vejnet. 

I årets løb har Lokalrådet haft stor indflydelse på de trafikdæmpende 

foranstaltninger, der er gjort både i Rørth og Saksild. 

Herunder Byporte, fodgængerovergang i Saksild og mobile fartmålere. 

Der er flere tiltag på vej, og vi undlader heller ikke igen og igen at minde om 

behovet for en cykelsti langs Rude Havvej. 

 

Fokusgrupper kommer og går. Hvad ikke kan stå må falde.  

 

Lige nu er der fuld fokus på fællesskabets kraft. 

Via Fælleslokalrådet har vi fået penge til en ny flagstang ved kirkeruinen i 

Norsminde. 

Herudover har vi fået 30.000 kr. til igangsætning af et projekt, hvor vi med 

træer, sten, bænke og lokalhistorie, vil binde hele vores område sammen. 

Nogle af vores lokale kunstere er allerede  i fuld gang med at tænke tanker.  

Det samme er vi på det Lokalhistoriske Arkiv. 



Formandens beretning  2019 03-03-2020 

 

Til efteråret skal vi alle på banen, når vi sammen skal plante en Folkeskov, på 

arealerne mellem Blommevænget og Kamskildevej. 

Af kommende projekter er et større samarbejde på tværs af foreninger,  noget 

der sættes spot på. Det gode samarbejde skal blive endnu bedre. 

Hold jer orienteret via vores infotavler, hjemmeside og nyhedsbreve. Giv jeres 

besyv med. 

 

Lige om lidt skal vi have valg til vores bestyrelse – lad det gå let. 

Spring om bord i det. Arbejdet er både spændende og givende.  

 

Vi er to der går ud, og for mit eget vedkommende er det med rigtig meget ondt 

i maven, for jeg elsker lokalrådsarbejdet, men jeg savner at fordybe mig i de 

lokale historier, skrive, fortælle og måske endda lave nogle byvandringer. 

 

Jeg slipper nok ikke helt.  

For som et medlem af bestyrelsen sagde: ”Du kan komme på seniorordning, 

kan du.” Så sådan bliver det måske. Hvad det så end indebærer?  

 

Tak til bestyrelsen for et fantastisk samarbejde.  

Tak til jer, der arbejder i fokusgrupper, tak til alle, der har givet en hånd med, 

og tak til Idrætsforening og Borgerforening for det gode samarbejde med jer. 

Jeg glæder mig rigtig meget til at være med på sidelinjen og til, sammen med 

jer at forme fremtiden med afsæt i de mange historier om vores samfund, som 

til enhver tid har udviklet sig gennem et helt unikt fællesskab.  

 

Lisbeth Bonde  

Formand 

Saksild og Omegns Lokalråd 


