
Kommende møder ligger  
Onsdag den 6. juli 2021, hvor vi besøger flere af de steder, som vi omtaler på vores møder, dernæst onsdag den 11. august 2021 

 

  

Møde i Lokalrådet torsdag den 10. juni 2021 
Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Knud Appel, Gitte Dinesen, Inge Bruun Jensen, Jan Sørensen og Lene Aagaard 

Referat:  

1: Dagsorden godkendes 

2: Udviklingsplan 
Jan K fremlægger den, den skal danne baggrund for kommende borgemøder om ønsker til de enkelte lokalsamfund. 

3. Grønt partnerskab 
Ålstrup; Opsamlingsmøde uge 22 med friluftsrådet og den lokale gruppe. Der forventes indvielse uge 42. 
Ruten videre skal gennemarbejdes, så lodsejere kan leve med den. 
Ørting: Der er modtaget støtte til rydning af grønt og etablering af plads, vi skal finde hænder til at fjerne skuret. 
Der er møde i gruppen 21/6 med deltagelse af LR i form af Poul Henning og Knud. 
 
Vi drøfter at der generelt skal være en plan for vedligeholdelse af stierne og pladserne langs den. Ålstrups stykke varetages af 
Frysehusets Venner. 

4. Branddammene i Amstrup og Falling  
Amstrup: Branddammen er overdraget til byen, der har søgt nedlæggelse af den, med henvisning til Brandbygegaards nye 
forsinkelsesbassin, der erstatter naturværdien af den. 

Faling: Afventer udfaldet af ansøgningen fra branddammen i Amstrup.  

5. Film om områder 
Optagelse på mange flotte lokaliteter i vores område 22/6, Jan K kører med fotografen rundt hele dagen.  

6. Ny mast i Ørting 
LR drøfter at der er lokale indsigelser imod, og generel usikkerhed om højden. Men også tilfredshed med god dækning. 

7. Legepladsen i Ørting 
Legepladsen må desværre takke nej til den tidligere børnehaves legeredskaber, idet det er alt for dyrt at nedtage og 
genetablere redskaberne. Kommunen kan ikke hjælpe med henvisning til at vi ikke står øverst på listen over legepladser, der 
”trænger mest”’ 

8. Mødedatoer i efteråret 
Kalender udleveres af Jan K, vi retter til og tjekker egne kalendere.  

9. Siden sidst 

- 5 byggegrunde solgt i Ørting, 2 reserveret 
Sti etableres 2023, LR kan se et behov for at sikre den allerede nu, hvorfor Poul Henning og Jan K henvender sig til MTK 
om en fremskyndelse af denne plan. 

- DOMI har søgt om tilladelse til at opføre 16 almennyttige lejeboliger i Ørting, 65 – 110 m2 

- Trafiktælling har stået corona-stille, genoptages i løbet af juni. Der har ikke været rigtig trafik ved hjemsendelser. 

- Jan K og Poul Henning deltog i Fællesmøde med de andre lokalråd, referat udleveres. 

10. Nyt fra medlemmerne 
 
Falling: Der tales om trafik og mulighederne for mest velegnet dæmpning  

I Amstrup er der nye beboere i købmandsgården 

I Ålstrup er der flyttet unge mennesker til, og der er set et par gravænder 

Tilsynsrapport fra legepladsen viser kun mindre svaghed, der oprettes. 

11. Eventuelt  
Der er ikke noget her 
 
 
 


