
 

 

 

Møde i Lokalrådet 4. november 2020 i Falling 

 

Til stede: Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Knud Appel, Gitte Dinsen,  

Inge Bruun Jensen, Jan Sørensen og Lene Aagaard 

 

1): Dagsorden godkendes 

2): Udviklingsplanen: Vi gennemgår udviklingsplanen, denne gang med fokus på Falling- 

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

Under dette pkt. taler vi videre. F.eks. om branddammen, der ikke tjener som en 

sådan, men den kan bidrage til Falling hvis der etableres et Grønt Partnerskab i byen. 

Så kan den grønne plet være en oase på en evt. trampesti fra kirken. 

Overvejende er trafik i fokus i Falling.  

Flexbus og Flextur kører i Falling, vi hænger oplysning om ruter og regler i skabene. 

Jan K søger Tryg-Fonden om en hjertestarter til ophængning udenfor ved Dinesens. 

3): Grønt Partnerskab 

Ålstrup er godt i gang efter bidraget på 439.536,- fra Nordea-Fonden samt 50.000,- 

fra Lokalrådet: John Kjær har ryddet flot omkring gadekæret, der er etableret en 

formidlingsgruppe, pæle er sat op og skiltenes ordlyd og udseende er fastlagt. 

Der er officiel indvielse til sommer 

I Ørting afventes evt. støtte fra Juni-Fonden, før man planlægger næste skridt. 

4): Den tidligere Børnehave Havrevænget 

Jan K og Poul Henning har holdt møde med Henning Haahr, kommunaldirektør, Odder 

Kommune, denne var overrasket over bygningens dårlige stand. Der er derfor planer 

om at udforske muligheden for at sammenlægge denne matrikel med de to tilstødende 

og skabe x antal rækkehuse som lejeboliger. 

5): Inddragelse af unge: Marianne Hansen, Lokalposten har igangsat undersøgelse via 

ØFUG om børns og unges behov for rekreative områder og aktiviteter.  

Lokalrådet indstiller derfor vores allerede igangsatte arbejde på området. 



6): Jan K fremlægger mødekalender 2021 

7): Siden sidst 

- Møde med Ok om udvikling i landdistrikterne er udsat til 2021 

- LR drøfter Kattegatforbindelsen, det er svært at forholde sig til så stort et emne, 

når linjeføringen ikke er fastlagt.  

8): Nyt fra medlemmerne:  

Gitte har udskrevet en konkurrence om, hvem der fanger flest mus/rotter i Falling, 

der er to i området, der kæmper om førstepladsen. 

Inge fortæller om lokalarkiv Ålstrup, der er indrettet hos Holger. Foreløbigt; 

åbningstid efter aftale. 

Jan fortæller at undersøgelsen om branddammen er i gang. 

Poul Henning refererer fra møde på Odder Pakhus om at blive gå-vært. Sådan én har 

vi fået i Ørting. FrivilligCenter Odder vil etablere en jobportal.  

Marianne Hansen, Lokalposten har lånt lokalhistorisk materiale om skolen og skrevet 

en artikel om en lokalavis på skolen fra 1961, se lokalposten. Vi håber at der kan laves 

et lokalarkiv for Ørting så vi kan sikre de materialer som vi har fra skolen m.m.  

- Det kræver at der er nogle der vil være med i en arkivgruppe 

Vi taler videre om By-pedellerne, Viborg og Vejen Kommuner er gode eksempler til 

inspiration. Det kunne startes op i samarbejde med de øvrige LR. Et punkt på 

dagsorden til næste Landdistriktsudviklingsplanlægningsmøde. 

Jan K: Der er en film om Ørting på vej, alle i området med et CVR nummer kontaktes 

om sponsorat. 

9: Eventuelt  

Vi orienteres om coronaregler som de ser ud lige nu 

Vi tager fat i at studere de mange gangstier, oprindelige ruter, der er ikke længere 

er tydelige og andre potentielle motionsstier. 

 

 

 

 

Årets sidste møde er: 9. december kl. 19, startende med kort møde, derefter julekomsammen 


