Referat Lokalrådet
11.08.20 i Falling
Til stede: Jan, Jan, Inge, Gitte, Poul Henning, Knud og Lene

1): Dagsorden godkendt
2): Offentligt referat; ingen respons endnu. Vi hænger igen op i skabene samt sender til Lokalposten.
Giver referat anledning til spørgsmål, kontaktes formand; Jan Kjærsgaard.
3): Lokalrådet har sund økonomi, vi ser bankudskrift, der stemmer.
4): Der har været kritik af Lokalrådet på Facebook, formanden har besvaret. LR drøfter sagen.
5): Børnehaven Havrevænget: Ingen afklaring på, om vi må genetablere Børnehave eller helt andre
planer, men Fælles Drift & Service vil rydde op.
6): Grønt partnerskab i Ørting Mose er færdige med skiltning. Møde om næste projekt på det stykke
af banestien; Oldermandslauget planlægges i det tidlige efterår, fortsat med Odder Kommunes
projektleder Bendt Nielsen i spidsen, og deltagelse af Poul Henning og Knud fra LR.
- Der er lokal forespørgsel om en sti fra Ålstrup til Falling og videre ned til Horsensvejen.
LR vil gerne bære dette forslag videre til OKs sti-koordinationsudvalg, som kan oprette et Grønt
Partnerskab til dette. Men vi understreger også at projektet alene kan udføres med massiv opbakning
fra lokale ildsjæle, og velvilje til trampestier på lodsejernes marker.
7) Fælles fordelingsmøde for lokalråd afholdes 12. aug. med deltagelse af Jan K som formand, og Poul
Henning som næstformand. 2 indkomne ansøgninger. Der er normalt 2 fordelingsmøder og 2
koordinationsmøder pr. år, men har ikke kunnet mødes i foråret.
De samlede LR vil foreslå oprettelse af et §17 stk. 4 udvalg, hvor der er mulighed for direkte dialog og
indflydelse.
- OK har fremlagt oplæg til en landdistriktsplan, som LR vil drøfte. Og vi aftaler desuden lokalt at
afholde et separat møde alene med denne plan på dagsorden, kommunen vil evt. afholde et
oplysningsmøde om planen.
9) Siden sidst:
a: Generalforsamling i Odder varmeværk med deltagelse af Poul Henning og Jan K, foruden 5 øvrige
lokale borgere. Stigningerne blev forklaret, afklaring om deres rimelighed aftalt.
b: Byggegrundene i Ørting er stadig alle til salg på nettet. Grundene i Bendixminde og Oder Vestby
næsten helt udsolgt. Vi håber stadig på nye naboer.
c: Borgerne i Ålstrup vil fotografere skilte i Søby og Amstrup som baggrund for ansøgning om
tilsvarende advarsler i Ålstrup- der er farlige sving og for høj fart på bilerne igennem byen.
d: Vandbassiner i Ørting; vi må gerne selv passe beplantningen, Samn vil rydde adgang til skiltet.

8) Fra Bestyrelsesmedlemmerne:
Ålstrup: Inge i bestyrelsen for Frysehuset.
Grønt Partnerskab har haft besøg af Martin Mikkelsen fra Byrådet, hvor de lokale fik lejlighed til at
udtrykke en let utålmodighed med forløbet i denne del af banestiens forløb. MM vil følge op på
projektet.
Der er et 4. hold tilflyttere på vej til byen, og oveni købet et bryllup blandt de nye beboere.
Amstrup: Henvendelse fra borgerne vedr. de meget beskidte bus-skure. Jan vil lægge det ind på
kommunens side ”Giv os et praj”, så kommer Fælles Drift & Service.
https://odder.dk/borger/teknik-milj%C3%B8/f%C3%A6lles-drift-service/giv-os-et-praj/
Falling; Borgerhenvendelse om adfærd på P pladsen foran Dinesens, vedr. skraldespande, belægning,
pasning af beplantning og fejning. Vi sender også her et link til ”Giv os et praj”, og vil have fokus på de
øvrige udfordringer med skrald og adfærd på p pladsen.
Vi vil undersøge trafik-planen for Falling, så vi kan se tidshorisont for evt. undersøgelse af fart og
trafikmønster igennem byen.
Ørting: En ukendt person har fotograferet flere huse på Horsensvej uden synlig grund,
Der er advarselsblink ved fart på Bilsbækvej
Bus-skilte er forsvundet ved kirken, bussen holder der alligevel.
Fortovene er ikke færdige, de er fortsat ikke fejede.
Området bag stationsbygningen fremstår pænt.
OK og seniorrådet mødes om plan for genoptagelse af spisevenner.
Fanerne fra skolens aula er fortsat ikke fundet…
Generalforsamling 2. sept. Kl. 19, LR mødes ½ time før. Vi aftaler de foreløbige corona-regler.

Næste ordinære møde er 9. sept., Inge har kage med

