
 

Møde i lokalrådet torsdag den 6.maj 2021 

Tilstede: Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Knud Appel, Gitte Dinesen, Inge Bruun Jensen, 

Jan Sørensen – afbud: Lene Aagaard 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Bestyrelsens arbejdsform 

Bestyrelsen vedtager, at mindst 5 medlemmer skal være til stede ved mødet for at gennemfø-

re det. 

3. Udviklingsplanen  

 Arbejdet frem mod version 3 

Udviklingsplanen skal løbende efterses. Mangler noget vil Jan indføje det til næste møde. Der 

skal dato på, når nyt tilføjes. 

Ang. blomsterporte både i Gylling og Amstrup: de er plantet af kommunen, fordi vejene er 

"vigtige" færdselsårer. Inge spørger, om der kan plantes tilsvarende omkring Ålstrup, men 

Ålstrup er ikke så "vigtig”! Beboerne er velkomne til selv at plante blomster. 

         

 Borgermøde – dialog og punkter til version 3 

Borgermøde forsøges afholdt i september/oktober. Der skal afholdes 4 møder. 

4. Grønt partnerskab – Ålstrup / Ørting 

Ålstrup: i forbindelse med grønt partnerskab udføres entreprenørarbejde vedr. stien gennem 

byen i uge 19. 

Ørting: der skal fældes træer i august omkring Oldermandshøjen. Inden da vil det være en 

fordel at fjerne et gammelt skur, hvilket afhænger af økonomi. 

5. Branddammene i Amstrup og Falling 

Amstrup: Jan Sørensen fortæller om møde med Ib Salomon, lokalformand i naturfredningsfor-

eningen. Han er enig i, at den kan nedlægges. Han vil ikke stemme imod, når det kommer på 

tale.  

Falling: En borger har kontaktet Fælles Drift og Service, da der er problemer med bevoksning 

og manglende afløb fra branddammen.  

 

6. Film om området 

Film om området optages d. 22/6 mellem kl 8 og kl 14. Der bliver ikke interview med enkelte 

beboere. Gylling Skole vil også være med i filmen. Jan vil kontakte Åkjær ang. inddragelse i 

filmen. 

7. Lokalrådets involvering i kommunens biodiversitetsplan 

https://odder.dk/borger/teknik-milj%C3%B8/natur-milj%C3%B8/natur/odder-skal-

v%C3%A6re-vildere/  

Biodiversitetsplanen for kommunen er for lang og tung. Der ønskes en let læselig udgave i et 

mindre format. 

https://odder.dk/borger/teknik-milj%C3%B8/natur-milj%C3%B8/natur/odder-skal-v%C3%A6re-vildere/
https://odder.dk/borger/teknik-milj%C3%B8/natur-milj%C3%B8/natur/odder-skal-v%C3%A6re-vildere/


Lokalrådet involvering i Kulturforening KulturHub Odder 

https://kulturhub.dk/   

KulturHub: Emnet diskuteres. Der gøres opmærksom på foreningens eksistens, idet Gitte læg-

ger det op på facebook. 

8. Legepladsen i Ørting 

Lokalrådet er i dialog med Fælles Drift og Service om flytning af legepladsen fra den tidligere 

Margrethelyst Friskole, som lokalrådet har fået tilbud af Fonden Ørting. 

9. Siden sidst 

a) Byggegrunde – Smedegade og nyt område til grunde i Ørting 

Der er solgt 5 grunde og igangsat byggeri på to af grundene. 

b) Lejeboliger – Havrevænget (tidligere børnehave) 

Intet nyt. 

c) Udvidelse af cykelsti – Horsensvej 

Der er talt om udvidelsen af cykelstien mellem Ørting og Odder. Ligeledes er der planer om sti 

gennem Ørting By. 

d) Lokalrådets ønsker til budget 2022 

Lokalrådet har sendt fem ønsker til budget 2022: flisebelægning Bilsbækvej, Smedegade, Fal-

ling. Renovering af smalle veje og aktivitets- og biopark Ørting. 

e) Vil du gøre lokalsamfundet tryggere med en hjertestarter 

Gitte forsøger i samarbejde med Hjerteforening at oprette 15 ruter i forbindelse med Landsind-

samlingen den 30. maj 2021, som vil betyde at der modtage en gratis hjertestarter af Hjerte-

foreningen. 

f) Borgermøde om klimaet den 28. april 2021 

https://odder.dk/borger/teknik-milj%C3%B8/klima/klimaudvalget-for-odder-kommune/  

Lokalrådene ønskes indblandet i processen med konvertering fra olie til anden mere miljørigtig 

energiform. Hvilket undrer, eftersom vi ikke ved, hvem der har oliefyr! 

g) Fællesmøde med de andre 11 lokalråd 

Poul Henning og Jan deltager 

h) Hvad nu hvis? 

Jan og Lene er kandidater til kommende kommunalvalg d. 16/11 2021. Hvis de bliver valgt 

ind, træder Jan i given fald ud af lokalrådet. Der kan blive tale om inhabilitet. Inge træder også 

ud af lokalrådet. I forhold til lokalrådets generalforsamling, som skulle være afholdt i septem-
ber, udsættes denne til efter kommunalvalget. 

i) Landsbyviden 

http://landsbyviden.rm.dk/  

Hjemmeside om bæredygtige landsbyer, hvor man kan søge informationer. 

 

10. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne 

Gitte har sammen med Rotary været på besøg på skolen Persievej 2 og hørt om deres planer, 

hun er meget begejstret. Der arbejdets forsat med stiforbindelse fra Falling til Banestien ved 

rastepladsen ved Aakjær. 

Inge fortæller om 1. maj tur igennem Ålstrup. 

Poul Henning fortæller om nye prioriteringer i trafiksikkerheden, om Horsens fjordprojektet 

www.oplevhorsensfjord.dk hvor der er lagt stiruter fra Horsens ud langs fjorden. Anmoder Fæl-

lesdrift og Service om trafikmålinger på Assebækvej 

 

11. Eventuelt 

Ikke noget til referat. 

 

Kommende møder: Torsdag den 10. juni 2021, hos Jan K / kage Jan K. 

https://kulturhub.dk/
https://odder.dk/borger/teknik-milj%C3%B8/klima/klimaudvalget-for-odder-kommune/
http://landsbyviden.rm.dk/
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