Møde i Lokalrådet onsdag den 7. april 2021
Til stede: Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Knud Appel, Gitte Dinesen,
Inge Bruun Jensen, Jan Sørensen og Lene Aagaard

Referat:
1: Dagsorden udgave 2 godkendes
2: Udviklingsplan
Jan K har nu renskrevet planen udgave 2- vi har lagt afsluttede eller opgivne sager bagest i dokumentet under hver by:
Det giver lidt perspektiv, at vi kan kigge tilbage på hvad vi har opnået OG hvad vi nu ved, ikke kan lade sig gøre.

Fra nu af: gennemgang af udviklingsplanen ver. 3 hvert kvartal, så vi ved hvad det sker
3. Grønt partnerskab
Ålstrup; lørdag nedgaves de tykke stolper til info-tavler. OK får klippet hegn ned for bedre sigtbarhed. Vi glæder os til
sommer, når stien er klar. Et bump på vejen er opstået på engen, hvor hestene går: Det planlagte plateau, hvorfra man
tørskoet kan nyde området, skal der indsendes ansøgning om landzonetilladelse på. Det skal lige på plads.
Ørting: Rydning af hegn ved Oldermandslauget udsat pga. vejret, skal vi vente til efter yngletiden for vores fugle?

4. Branddammene i Amstrup og Falling
Amstrup: Møde på stedet i Amstrup med 2 repræsentanter fra OK. Det viser sig sværere at få lov at erstatte vådområde
med et lignende areal på Brandbygegaard, end vi havde forstået i første omgang. John Rosenhøj arbejder videre med
sagen, vi drøfter muligheden for at bruge kommunens biodiversitetsplan som afsæt for en ny ansøgning.
Faling: Branddammen er dårligt afskærmet, og rødder blokerer for at vandet kan løbe fra. Poul Henning aftaler med OK
at der ryddes op helt aktuelt, så yderligere oversvømmelse forhindres. Fremover er det vores forslag at området får en
ansigtsløftning i én eller anden form, så det bliver et plus for byen. Evt. ved at danne et Grønt Partnerskab omkring
projektet, hvilket Knud vil arbejde videre med.

5. Dato for generalforsamling 2021
15. september 2021. I denne forbindelse drøftes mulighed for lokale borgermøder, hvor vi kan aftale hvad hver enkelt by
ønsker sig i udviklingsplanen.

6. Siden sidst
-

5 byggegrunde solgt i Ørting

-

Vi afventer stadig nyt om muligheden for lejeboliger på Havrevænget i Ørting

-

Fuglekasser er hængt op, en enkelt fugl har udvist stor interesse for den ene

-

Film om vores område er under planlægning, der har været god opbakning fra vores lokale virksomheder, og filmen
optages i juni, folkene bag er ved at arrangere hvad der skal filmes

-

KulturHub er en forening der vil støtte vores lokale kultur og sammenhold igennem historiefortælling og andre
kreative tiltag. Der findes en flot hjemmeside som Inge henviser til

-

Affaldsindsamling: Danmarks Naturfredningsforening i Odder deltager i den landsomfattende affaldsindsamling.
Indsamlingen finder sted 18. april fra kl. 10.00. Der forventes indsamling i alle byer i kommunen.
Falling har startet et hold op allerede

-

OK har lavet en biodiversitetsplan, Inge anbefaler LR at læse den igennem, vi har den på dagsorden næste gang.

7. Nyt fra medlemmerne
Knud eksperimenterer med biodiversitet og tang i haven. I LR har han fået indkøbt de sidste ting til renovering af
flagstænger, han og Jan tager stort ansvar for dette område. Vi drøfter trafikken i Falling, hvor vi kan konstatere at GPS
sender tung trafik til Assebækvej. Om vi kan gøre noget her.
I Amstrup er den gamle købmandsgård solgt.
I Ålstrup er der solgt to huse, nu er der kun et enkelt til salg
I Ørting er der 13 huse til salg, 4 i Falling.

8. Eventuelt
Poul Henning bemærker at der ved årsskiftet kører el-busser i lokalområdet i stedet for de nuværende, fra oktober
overtager Lokalbus A/S driften.
Poul Henning har også fremlagt et forslag fra Enhedslisten om at omdøbe Odder Byråd til Odder Kommunalbestyrelse
Vi taler om hvordan vi kan inddrage tilflyttere, når der er lokale projekter. Det er ofte gengangere der melder sig
Vi taler om hvordan det kunne løfte vores byer, hvis faldefærdige bygninger kunne fjernes eller renoveres, om
landsbyfornyelsespuljen kunne være på vej med nye midler

Kommende møder ligger
Onsdag den 5. maj 2021, hos Inge; kage: Inge
Onsdag den 9. juni 2021, hos Jan; kage Jan K

