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Formandens beretning 

 

Endnu et år er gået og Saksild og Omegns Lokalråd har haft gang i mange 

projekter. 

 

Vi har haft stort fokus på åbenhed og synlighed for uden fælles fodslaw, kan det 

hele være lidt ligegyldigt. 

 

Vi har fået ny hjemmeside med et flot logo doneret af vores lokale kunstner Ole 

Grøn, og vi har fået opsat en rigtig fin Info-tavle ved Bagergården, som vi 

løbende vil opdatere med nyheder fra idrætsforening, lokalarkiv, borgerforening 

og lokalråd.  

Tak til Vagn Kristiansen og Tage Bonde for veludført arbejde og hjælp.   

Vi håber, at infotavlen sammen med hjemmesiden kan holde jer alle godt 

opdaterede på, hvad der sker herude – og det er ikke så lidt.  

Ud over selve bestyrelsesarbejdet er der i lokalrådsregi oprettet ad hoc grupper, 

som har fokus på specifikke områder, som de og vi finder vigtige i forhold til 

fællesskabet.  

 

Vi kan mærke, at Lokalrådet er blevet mere kendt – og vi får flere og flere 

henvendelser, når borgerne har udfordringer med dette elle hint. 

Det er vi glade for – vi har fundet vores ”ben af stå på” lokalt, men vi mangler 

”lidt” i også at finde dem i forhold til det kommunale samarbejde.  

 

Hvad kan vi ? Hvad skal vi? Hvad vil vi?  

Det er spørgsmål som en gruppe i fælleslokalrådet for øjeblikket arbejder med, 

og som vil blive fremlagt for politikerne ved det årlige fællesmøde i maj måned 

2019, for det er ikke nogen hemmelighed, at såvel sagen om Redningsbåden 

som beskæringerne på den kollektive trafik har været to tunge områder, hvor 

kommunikationen med det politiske system, har ladet noget tilbage at ønske. 

På tværs af lokalråd er der nu nedsat en ”Trafikgruppe” der arbejder frem mod 

en struktur, hvor vores kommune bindes bedre sammen end tilfældet er i dag, 

og hvor hensynet til såvel lokalbefolkningen, Odder kommunes turisme, 

økonomien og miljøet skal spille sammen. 

Trafikgruppen har flere forslag i spil, men hvis projektet skal være bæredygtigt, 

er det vigtigt, at alle trækker på samme hammel, og at Odder Kommune 
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sammen med os og turistchef Helle Berthold fra ”Kystlandet” vil indgå  i seriøse 

og målrettede forhandlinger om forandring fremfor stivnakket at holde fast i 

gamle vaner. 

Herudover er der arbejdet med trafiksikkerhedsplan, og det forventes, at 

første etape af trafiksikring i Saxild by sættes i værk i 2019, sådan at det  

eksisterende helleanlæg mod vest ændres og det østlige synliggøres, ligesom 

der antagelig etableres et fodgængerfelt mellem bager og ostebutik. 

Der ligger flere ting i trafiksikkerhedsplanen, som kan ses på både Lokalrådets 

og kommunens hjemmeside, men hvornår de sættes i værk er ikke afklaret.  

 

Fokus har Lokalrådet også på den manglende cykelsti fra Rude til Letbane-

stoppet ved Rude Havvej i Odder, ligesom vi har in mente, at trafiksikringen i 

Rude by endnu ikke er fuldtført jf.den oprindelige plan. 

 

Tryghed for store såvel som små prioriteres højt. 

Derfor vil der i 2019 blive tilbud kurser i førstehjælp og brug af hjertestarter. 

På lokalrådets hjemmeside er der en oversigt over områdets hjertestartere og 

hjerteløbere, som vi håber, der vil komme endnu flere af. 

 

Erhvervsgruppen:  

Er endnu ikke helt selvkørende, men den har med Helle som tovholder i 2018 

haft et par virksomhedsbesøg, og der er i 2019 planlagt yderligere besøg og 

temaaftener. 

 

Energigruppen: 

Er ved årsskiftet gået i dvale, da interessen ved de afholdte arrangementer ikke 

stod mål med indsatsen. Rasmus er dog indstillet på, at gruppen kan 

genoplives, hvis behovet viser sig. 

 

Det sammen kan projekt Spiseven, såfremt der er basis og interesse for det 

fremadrettet.  

Med en velfungerende seniorklub, synes behovet for aktivitet for + 60’ere  

for nuværende at være dækket ind 

 

Fra Lokalrådets side er holdningen den, at der ”kun” oprettes fokusgrupper 

omkring temaer, som borgerne er interesserede i at samarbejde om, da 

lokalrådets rolle alene er igangsættende. Det vil være kropumuligt, hvis VI ud 
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over selve bestyrelsesarbejedet, fælleslokalråd og kommunalt samarbejde også 

skal skal stå for at føre alle vores drømme ud i livet. 

Ingen kan alt – alle kan noget – men SAMMEN kan vi det hele. 

En pointe jeg rigtig vil slå på tromme for, at vi alle husker. 

 

Kulturhaven 

er et projekt Lokalrådet har været dybt involveret i. 

Det er et projekt på tværs af foreninger, og via den fælles lokalrådspulje har det  

været muligt at få udarbejdet et flot projektforslag med mange af de elementer 

der blev drøftet på generalforsamlingen for et år siden. 

 

Desværre er vi løbet ind i nogle udfordringer omkring drift og brug af Saksild 

Kultur og Borgerhus, som vi er nødt til at få udredt, før nye tiltag sættes i værk, 

men vi forventer, at alt kommer på plads, så vi i 2019 får taget første spadestik 

til etape 1, som vi skal drøfte senere i dag.  

 

Lokalrådet har et stort ønske om at knytte vores mange små områder tættere 

sammen. 

Det skal blandt andet ske via et tættere samarbejde med områdets 

grundejerforeninger, som vi håber, vi kan få opbygget i løbet af 2019. 

 

Samfundsansvar er ikke noget, man får – det er noget, man tager! 

Det har bestyrelsen været rigtig god til, den har været velfungerende, stabil og 

rigtig dejlig at arbejde sammen med. 

 

Derfor: Tak for samarbejdet. Tak til jer, der arbejder i fokusgrupper, tak til alle, 

der har givet en hånd med. 

Nye mål venter.  

 

Jeg er klar til et år mere, og det håber jeg også, at I er. 

 

Lisbeth Bonde  

Formand 

Saksild og Omegns Lokalråd 


