Møde i Lokalrådet onsdag den 9. december 2020
Til stede: Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Knud Appel, Gitte Dinesen,
Inge Bruun Jensen, Jan Sørensen og Lene Aagaard
Dagsorden:
Orientering vedr. bl.a. branddamme ved John Rosenhøj
- Branddammen i Amstrup er ikke privat men fællesjord (byjord) efter gammel lov. Uanset ejerskab
er det ikke lovligt at nedlægge et §3 vandområde, medmindre man etablerer et tilsvarende stort
eller større vandområde inden for samme område. Branddammen er død, eneste liv er rotterne
den tiltrækker, så JR er i dialog med Teknik & Miljø i Odder kommune samt sine kolleger i Miljø-,
Teknik-, og Klimaudvalget om en rimelig løsning på det problematiske vandhul.
Det overvejes om det omtalte byjord kan matrikuleres til offentlig ejendom.
- Af og til er der gylle på overfladen i branddammen.
2. Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmerne
- Børnehaven på Havrevænget skal formentlig sælges, og kan måske sammen med
nabogrundene danne grundlag for etablering af rækkehuse i regi af DOMI. Lokalrådet har derfor
rettet henvendelse til Odder Kommune og DOMI herom.
- Der er reserveret en byggegrund i den nye udstykning i Ørting
- Ørting præstegård er sat til salg
- Orientering om juletræ ved stationen i Ørting, flagstangen skal slibes inden næste jul
- En trampesti langs diget i Falling er rykket nærmere, hvor flere detaljer om slåning af græs og
vedligehold er aftalt med lodsejeren. Det er en mulighed at denne sti kommer ind under Grønt
Partnerskab, dette sker i praksis under ledelse af Bendt Nielsen og Merete Johannsen fra Odder
kommune. Der skal være plads til de mange hesteejere, der ønsker at ride i området, dette vil vi
huske
- Der er foretaget 3 trafikmålinger på Horsensvej i Ørting
- Der er ikke afsat midler til flere cykelruter i det kommunale budget.
- Der har været afholdt stiftende generalforsamling i Ålstrup lokalarkiv. Holger har fundet et
retsdokument skrevet med gotisk skrift, dette oversættes og udstilles
- Inge ønsker desværre ikke at fortsætte i Lokalrådet. Vi forsøger at finde en nyt
bestyrelsesmedlem fra Ålstrup

- Der er valg til Seniorrådet i 2021 og seniorrådet ønsker det afholdes samtidigt med
kommunalvalget 16. november 2021

Til orientering de kommende møder:
Her står vi klar til at tage fat i Udviklingsplan for de øvrige byer, vores Corona-tiltag eller hvad der ellers sker hos os.
Vi står klar til at tale med alle borgere i Ålstrup, Amstrup, Falling og Ørting eller der midt imellem, vi vil utroligt gerne
høre, hvad der rører sig hos vores naboer
Onsdag den 6. januar 2021, kage: Lene
Onsdag den 27. januar 2021: dialogmøde
Onsdag den 3. februar 2021, kage: Poul Henning
Onsdag den 10. marts 2021, kage: Gitte
Mandag den 22. marts 2021: generalforsamling
Onsdag den 7. april 2021, kage: Knud
Onsdag den 5. maj 2021, kage: Inge
Onsdag den 9. juni 2021, kage Jan K.

