Referat Lokalrådet
10.06.20 i Falling
Til stede: Jan, Jan, Inge, Gitte, Poul Henning, Knud og Lene
1): Dagsorden godkendt
2): Kattegatforbindelsen: I samarbejde med Gylling Lokalråd drøftes der afholdelse af et fælles
informationsmøde. Vores lokalråd er ikke enige og har udadtil en neutral holdning, men er enige om
at jo hurtigere der træffes en løsning, jo bedre for alle. Uanset udfald.
3): Der etableres et grønt partnerskab der kan stå for vores lokale stykke af Horsens Fjord
Projektet; Ørting Mose. Poul Henning og Knud deltager fra Lokalrådet, Bendt er projektleder og
Odder Kommune er også med. Der er indkaldt til møde 18. juni.
4): Børnehaven Havrevænget: Bygningen er opført i 1992 som Børnehave og har efterfølgende
fungeret som bolig for flygtninge. Den fremstår slidt.
Jan K vil fremlægge følgende forslag til Odder Kommune og Domi: Kan stigende børnetal i Ørting
samt de 8 byggegrunde vi har til salg, bære at børnehaven genåbner?
Ellers ser vi en chance for at få opført mindre lejeboliger i Ørting på den beliggenhed.
5) Fællesmøde for lokalråd afholdes 17. juni med deltagelse af Jan K som formand, og evt. Poul
Henning som næstformand, hvis antal deltagere er iorden.
6) Vi aftaler næste års mødekalender, med generalforsamling 2. september.
7) Siden sidst:
a: Møde med Odder varmeværk om større virksomhedernes nye varmeudgift er på vej, ordinær
generalforsamling er sat til 24. juni med deltagelse af Poul Henning og Jan K.
b: Byggegrundene i Ørting er til salg på nettet, men festlig indvielse er aflyst. Grundene i
Bendixminde sælger godt, kan vi få interesserede kunder, der ønsker at bo billigere, herud?
c: Vi arbejder stadig på at få lov at fjerne den ulækre branddam i Amstrup.
8) Fra Bestyrelsesmedlemmerne:
Falling; der er ønske om at få grøfterne rørlagt i lighed med Amstrup, pga. borgernes sikkerhed
når de bevæger sig i området. I Amstrup er rørarbejdet færdigt.
Lokalrådet drøfter generelt hvordan man sikrer sin landsby imod tomme, uplejede byggegrunde,
naboer der har opgivet at fjerne affald og bilvrag mv. Ingen løsninger, men lidt for mange
eksempler. Vi vil tage emnet op løbende eller hvis der kommer en frisk idé.
Vores oplysningsskabe er nu i alle byer, og vi drøfter reglerne for, hvem og om hvad, man må få et
opslag i. I Ørting er der 4 skabe som foreningerne har adgang til. Man kan få sit opslag i skabene
ved henvendelse til Gitte, Poul Henning eller Inge.

I Ålstrup er der generalforsamling i Frysehuset 23. juni, formandsskabet er på valg. ”Konerne”
åbner sommerbutik for 27. gang, med salg af vinterens håndarbejde og brugskunst til fordel for
Frysehuset. De modtager også pæne loppefund de kan sælge.
Grønt Partnerskab i Ålstrup har fået markeret stien fra frysehuset, og står foran at få opmålt
matriklerne rigtigt. Arbejdet er på vej igen, efter corona.
Og der er set en tårnfalk i transformatortårnet!
I Søby er opsat advarselsskilte mod sving og der er bump. Ålstrup har fået afslag på lignende
tiltag, men vil på denne baggrund forsøge igen, idet vi her har en meget snæver og snoet vej.
I Ørting er der opsat fartmåler på Bilsbækvej. Kloakker på Smedegade undersøges pga. lugt.
Der arbejdes på at Lokalrådet overtager driften af området bag stationsbygningen med
regnvandsbassiner. Der arbejdes på at der etableres en rampe ved bassin 2 længere ude af
cykelstien, så man kan komme til skiltet med oplysninger om området.
Fortovene er ikke færdige, de er ikke fejede og ikke lukket ordentligt.

Næste møde bliver tirsdag 11. august

