
 

 

 

Møde i Lokalrådet 7. oktober 2020 i Falling 

 

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

Jan Sørensen og Lene Aagaard, afbud fra Knud Appel. 

1): Dagsorden godkendes 

2. Udviklingsplanen: Vi gennemgår udviklingsplanen, denne gang med fokus på Ørting- 

Jan K udfylder og skriver de nye emner ind, samt evaluerer status på de bestående. 

Vi drøfter mulighed for at fastholde idéer, som i første omgang udskydes. Og har 

lyst til at etablere en slags succes-liste. Næste gang gennemgår vi Falling. 

3. Landdistriktsstrategi 2021 til 2025 for Odder Kommune 

Vi gennemgår oplægget fra kommunen, der er formuleret i kapitler og både med en 

hensigtserklæring for hvert punkt, og opklarende spørgsmål, som alle borgere kan gå 

ind og besvare. Lokalrådet drøfter disse spørgsmål og enes om formuleringerne.  

Vi forsøger at sikre at vores område bliver hørt bedst muligt.  

- Jan K samler vores besvarelser og skriver dem på et separat referat. Dette vil han 

og Poul Henning medbringe på kommunens fællesmøde 27.10. om samme emne.  

Her deltager Formand og næstformand (Jan K og Poul Henning) idet Corona 

begrænser antallet.  

I denne forbindelse nævnes det at Landdistrikternes Fællesråd har åbnet 

hovedkontor i Odder. Det viser en interesse for vores udfordringer herude.  

4. Siden sidst 

a) Der er god dialog omkring Oldermandslaugets plads og adgangsforhold. 

b) Inddragelse af unge i vores arbejde er ikke glemt, der er pt. 3 interesserede der 

ønsker at besvare vores spørgsmål til aktiviteter og evt. ønsker til opholdsarealer. 

c) Byggegrundene er ikke solgt, vi er spændte 

d) Der er stadig ingen afgørelse i sagen om, hvorvidt der åbnes børnehave eller 

lejeboliger, men det ligger fast at det ikke sker i de eksisterende bygningsrammer. 



e) Problemet med advarselsskilte i Ålstrup løses ved at flytte byskiltet, og dermed 

gøre det lovligt at placere de nødvendige tavler. 

f) Regnvandsbassiner i Ørting er i rutine med pasning, dette pkt. ophører.  

5: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne samt 6: Eventuelt 

Punkterne smelter sammen, og den primære vægt denne aften blev lagt på de to store 

dokumenter; udviklingsplan og landsbystrategi. Derfor disse få, men vigtige punkter: 

Inge beretter fra Grønt Partnerskab i Ålstrup, hvor der har været mødeaktivitet i 

gruppen af lokale ildsjæle samt Bendt Nielsen. Der er lagt plan for oprensning af 

dammen, for vejføring, sti og belægning samt om det indsamlede materiale om 

områdets flora, fauna, geologi og historie. Hvor kan det udstilles?  

 

Poul Henning har opdaget en vej i Amstrup, som optræder anderledes på kort end i 

virkeligheden. LR vil sætte fokus på om der er skjulte stier og adgangsveje, som kan 

indgå i vores netværk af smukke ruter til gang, cykling eller ridning. 

Der er forslag om at oprette stillinger som by-pedeller, hvor frivillige kan få sat det i 

system at de bidrager til byernes vedligehold, græs, belysning og andet. 

Der er eksempler fra andre steder, og vi kan se en god idé i at få styr på 

opmagasinering af planeklipper, værktøj, salt mv., og at der er styr på ansvar. Og ikke 

mindst på, hvordan kommunen dækker driftsomkostningerne.  

I Falling er der ønske om nye snore til flagstængerne, så de ikke klaprer mere. 

Vi drøfter overordnet kattegatbroen, og de konflikter denne idé kan medføre 

Vi omtaler det generelle niveau for at holde sin egen grund pæn, og hvad pæn er; 

biodiversitet kræver at man ikke har golf-egnede græsplæner alle steder, men hvor 

længe kan man udholde at lade græsset gro? 

Tak for god ro og orden 

 

 

 

Kommende møder: 

4. november – bestyrelsesmøde (kage Jan S.) 

9. december – bestyrelsesmøde (julekomsammen) 


