
Møde i Lokalrådet 

16.09.20 i Falling 

 

Til stede: Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Gitte Dinsen, Inge Bruun Jensen,  

Jan Sørensen, Knud Appel og Lene Aagaard 

1): Dagsorden godkendes, og lokalrådet konstitueres 

- Formand Jan Kjærsgaard 

- Næstformand Poul Henning Jensen 

- Kasserer Gitte Dinesen 

- Øvrige medlemmer er Knud Appel og Lene Aagaard 

- Suppleanter er Inge Bruun Jensen og Jan Sørensen, 

2): Grønt Partnerskab Ørting; Har ansøgt 15. juni Fonden om 61.600 til projektet 

Oldermandslauget, ansøgningen er indsendt af OK af formelle hensyn. Prisen på hele 

projektet er beregnet til 95.000,- det resterende beløb kan evt. søges hos LR fonden. 

Beløbet skal bl.a. dække rydning af området inkl. den slidte hytte og opsætning af 

bord/bænkesæt. Desuden geder, får eller ponyer til afgræsning.  

3): Generalforsamling var vel besøgt, det var et godt foredrag og dejligt med respons fra 

salen. Referatets indhold aftales, Lene har været i tvivl om omfanget. 

4): Udviklingsplanen er færdig, og klar til at udvikles fra dd.  

Vi behandler vores område én by ad gangen, så vi løbende tager fat i byerne på skift, og så de 

får lige meget opmærksomhed. 

5): Trafiktælling i Falling har givet anledning til overvejelse om hvorvidt vi skal have fat i 

Krak- ledes tung trafik igennem byen på vej mellem Horsens og Gylling? Desuden er der 1-3 % 

af bilerne, der kører over 70 km/t igennem Falling, så denne måling må give anledning til 

opmærksomhed fra krak, OK og politiet. Poul Henning følger op, indleder kontakt til OK. 

6): Landdistrikts-strategi møde 27.10 med deltagelse af Jan K og Poul Henning. 

Inden mødet vil vi forsøge forskelligt for at høre alle i vores område om deres indstilling til 

udviklingen herude hos os.  

7): 

a: Der arbejdes på at kontakte unge i området skriftligt, så vi får så meget data ind på, 

hvordan vi kan bygge/ opsætte/ indrette et sted, som de ønsker at bruge.  

b: Vi har set en bil på Smedegade, men har ikke hørt om salg på vej af vores byggegrunde. 

c: Huset Havrevænget er stadig tomt og begroet, intet nyt 

d: Gitte Rasmussen og politiet vil kigge på advarselsskilte i Ålstrup 

e: Regnvandsbassiner; det sydlige bassin er ryddet, men ikke friseret, afventer stadig en 

rampe. Vi ser Poul Hennings billeder derfra.  



f: Der er møde i MTK udvalget, hvor Jan K og Poul Henning deltager, alle LR er inviteret.  

Dagsorden med følgende overskrifter: Planstrategien og den kommende kommuneplanproces 

Spildevand, Trafik og Kattegatforbindelsen 

g: Der er afsat 100.000,- ekstra til LR i Oks budget for det kommende år, så det i alt er 

350.000,- der skal fordeles. Dejligt!  

Samtidigt åbnes der for at Odder By opretter LR, endnu er der ikke valgt strategi for dette, 

eller klar beslutning om antal eller hvordan disse fordeles i byen.  

8): nyt fra bestyrelsesmedlemmer: 

Ålstrup, her er der gang i det grønne Partnerskab, der har søgt Nordea-fonden om midler til 

etablering af dette stykke banestrækning. Projektet er indledt på lokalt initiativ i 2011 med 

udspring i Frysehuset- Tilbage fra dengang er Inge og Holger stadig med, og har fået Bendt 

Nielsen med fra OK som konsulent.  

Senest er der indsendt materiale til skiltning og foldere om flora, fauna, arkitektur og 

historie, som Inge, Holger og Ib har samlet og skrevet, Ole Sørensen fra museet laver det 

endelige materiale. Desuden er hele området målt op af landinspektør, så der ikke er tvivl om 

stiens forløb og hvem, der lægger matrikel til. Der er møde i teamet 17/9, så næste møde i 

LR er der referat herfra samt afgørelse i ansøgningen om 440.000,- til Nordea-fonden. 

Amstrup: Branddammen er byjord, Poul Henning udleverer et kort herom til Jan, som vil 

fremlægge dette for de øvrige Amstruppere.  

Falling: Vi drøfter borger-henvendelse, men der er ikke nyt om hvordan vi forholder os til rod 

på p pladsen og i området omkring.  

Vi har talt om at etablere en trampesti fra kirken til branddammen og nord om byen, Gitte 

har opdaget et denne kan gå til en privat fællesvej mod vest. 

Ørting: Poul Henning har fået en borgerhenvendelse vedr. mangel på nedkørsler ved fortove i 

Ørting. Det giver store problemer for kørestolsbrugere. Poul Henning vil tale med OK. 

Skilte ved stoppesteder er genopsat. 

Legepladsen i Ørting er ikke ordentligt ryddet, en lokal bedstefar har på eget initiativ 

fjernet brændenælder! Der er lokalt ønske om et nyt legehus, det koster 20.000,-. Vi 

mangler dog fortsat afgørelse om ansvar for tilsyn med legepladsen, før vi investerer. 

Menighedsrådet; vi orienteres om at der er valgt lidt yngre kræfter ind, og at p pladsen 

foran Ørting kirke er overtaget af kirken. Der er planer om at løfte stedet lidt. 

 

Næste møde i Lokalrådet er 7. oktober 

 

 


