Møde i Lokalrådet onsdag den 12. marts 2021
Til stede: Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Knud Appel, Gitte Dinesen,
Inge Bruun Jensen, Jan Sørensen og Lene Aagaard

Dagsorden:

1: Vi drøftede kort at det var et godt møde 9. december
2: Dagsorden godkendes
3. Økonomi
Vi siger ok til regnskabet. Lokalrådet har af forskellige årsager fået nyt CVR nummer

4. Udviklingsplan
Gennemgang af Amstrup og Ålstrup, Jan K udfylder i skemaet.
Fra næste møde er vi klar til at indlede udfyldelse af planerne til næste periode

5. Grønt Partnerskab
Status Ålstrup er at de går i jorden 10. april, hvor skiltene nedgraves. Ruten starter fra frysehuset, og der markeres
tydeligt. Stiens forløb berører enkelte lodsejere, dette aftales og nedskrives. Fælles Drift & Service rydder udløbet fra sti
til Ålstrupvej af hensyn til både gæster og trafikanter.
Status Ørting er der er aftalt hvad der fældes til pladsen for shelters. Beslutningen er truffet i gruppen og med de lokale
beboere. Lokalrådets støtte dækker udgiften til rydningsarbejdet.

6. Dialogmøde og generalforsamling
Vi rykker generalforsamlingen til efteråret, og vil prøve at finde en form, hvor dialogmødet med vores foreninger kan
indgå i dette. Der kan komme pres på arrangementerne efter vaccinerne, eller der kan komme overraskelserne i
genåbning hvorfor vi ikke tør arrangere to møder.

7. Siden sidst
-

Dette lokalråd er medunderskriver i en bekymringshenvendelse om Kattegatbroen fra Gylling Lokalråd, sendt til alle
trafik-ordførere. Ikke for eller imod broen, men for at beskrive hvilke udfordringer især motorvejene kan give.

-

Byggegrunde i Ørting; de 4 er solgt, der er også reserveret grunde. Derfor er det vigtigt at vi allerede nu udpeger
næste område med kommende udstykninger, Jan K har været til møde med borgmesteren om dette.

-

Der er afklaring om lejeboliger på Havrevænget i Ørting inden sommerferien. Vi har hørt flere forskellige modeller
med muligheder for mellem 8 og 16 boligenheder.

-

Lyttemøde i Lokalrådets område, hvor Soc. Dem. gerne vil i dialog med vores borgere. Forrige valgperiode var det
Venstre, så Lokalrådet har godkendt forespørgsel. Der mangler dog lidt teknisk opklaring, før vi ved om det kan ske.

-

Fuglekasser til støtte for biodiversitet udleveres af kommunen. Poul Henning har hentet 5 til vores område.

-

Der er givet støtte fra mange lokale erhvervsvirksomheder, så filmen om vores område realiseres. Lokalrådet støtter
også. Vi ser det som en mulighed for at vise hvor dejligt her er, hvis man som potentiel tilflytter vil lære os at kende.

-

Lokalrådene har fordelt 316.735 ,- fra støttepuljen, jævnt over hele kommunen. Både små og store projekter har
fået penge og der har været mange gode idéer i stakken. Se projekterne herunder:
Højeste enkelte udbetaling er 50.000,- Der er ny ansøgningsfrist til august.

-

Hærværk på Toften i Ørting og sportspladsen på Persievej. Brand, affald og opkørt græs har været for meget, og de
daglige brugere er kede af det. Jan K har rettet henvendelse til kommunens SSP medarbejder, der vil tage fat i sit
netværk om problemet. Vi er usikre på om de udøvende er lokale eller rejsende i hærværk

8. Nyt fra medlemmerne
Forslag om det er tiden til at genoptage en Sankt hans fest i Ørting, for at skabe fællesskab. Desuden en bemærkning
om at lokalrådets møder kan afholdes i det fri, så vi kan besøge ruterne som de grønne partnerskaber arbejder med.
Inge har syet genbrugsposer til Brugsen i Gylling, så man kan bære frugt hjem i dem, fremfor plastik.
Poul Henning bemærker at der er god gang i salg af huse i Ørting. Der er blevet plantet til ved indgang til cykelstien fra
stationspladsen. Der er afsat 100.000 i en pulje til projekter der støtter biodiversitet i kommunen, LR drøfter derfor
muligheden for at gøre endnu mere ud af området fra dette areal og ned til de to søer. Dette kommer på dagsorden.
Der flytter en storfamilie ind i præstegården i Ørting.
I Falling er der et nyt hus på vej, i Amstrup er der fred og ro.

9. Eventuelt
Renoveringen af kloakker i Ørting er færdig, men ikke ordentligt afsluttet. Vi kæmper med huller og lapper.
Der er kommet et nyt værtspar i hallen, vi glæder os til at hilse på dem.

Kære nabo i Ørting, Falling, Amstrup eller Ålstrup
Hvis du læser dette, og har lyst til mere, vil vi utroligt gerne høre fra dig.
Der er altid plads til gode initiativer og til at grupper bidrager med projekter, der kan styrke
vores lokalområde. Det er derfor tilladt både at foreslå at lokalrådet arbejder videre med din
idé, men også at I opretter en tema-gruppe, som vi gerne vil hjælpe til med.

Kommende møder ligger

Onsdag den 7. april 2021 på Horsensvej og med kage fra Knud
Onsdag den 5. maj 2021, kage: Inge
Onsdag den 9. juni 2021, kage Jan K

