
 

  

Møde i Lokalrådet tirsdag den 10. august 2021 
Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Knud Appel, Inge Bruun Jensen, og Lene Aagaard 

Afbud fra Gitte Dinesen og Jan Sørensen 

 

Referat:  

1: Dagsorden godkendes 

2: Udviklingsplan 
Fremlægges lokalt på kommende borgermøder i de enkelte lokalsamfund: 
Onsdag 15. sept. Kl. 19.00 i Ålstrup 
Onsdag 22. sept. Kl. 19.00 i Amstrup 
Onsdag 29. sept. Kl. 19.00 i Falling 
Onsdag 6. okt. Kl. 19.00 i Ørting 
- Lokalrådet giver en kop kaffe samt øl/vand, og glæder os til at drøfte de ønsker og forventninger vores 
naboer og venner har til os 

3. Tur på landet 
Lokalrådet sidder ved hvert møde og diskuterer lokale steder, veje eller bygninger.  
Derfor har vi valgt at vise hinanden nogle af de steder vi har talt om. De medbragte paraplyer kom op over 
hovederne, da vi kom fra Ørting til Amstrup  

 

    

4. Kommuneplan 2021-2033 
Ledelsen i Lokalrådet har studeret de 676 sider kommuneplan i høring, og vil besvare enkelte punkter, der 
vedrører vores område: Et areal udlagt til biogas, samt udstykninger til bolig, som vi vil kommentere.  
Finder vi yderligere, eller hører om noget, kommer det også på listen. 

5. Grønt partnerskab 
Ålstrup; Opsamlingsmøde Der er opnået landzonetilladelse til etablering af en oplevelsesplatform, der nu 
skal bygges. 
Ørting: Den gamle spejderhytte fjernes denne uge, de afmærkede træer fjernes i september, hvorefter 
Oldermandspladsen står klar til indretning.   

6. Branddammene i Amstrup og Falling  
Amstrup: John Rosenhøj fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget er som nabo til Branddammen involveret i 
hjælpe Lokalrådet med at søge om opretning af et §3 erstatnings vandhul. Det har resulteret i at 
Brandbygegaards nye forsinkelsesbassin etableres i stedet for branddammen i Amstrup. Her oprettes 
efterfølgende et samlingssted for byens borgere med et bord/bænkesæt samt rum- og skyggeskabende 
rønnetræer, hvor der før lå en branddam. 

Falling: Her indledes et lignende forløb som ved nedlæggelsen af branddammen i Amstrup.  

7. Ny mast i Ørting 
LR har søgt aktindsigt i sagen, og drøfter det kommende forløb. 



8. Spisevenner 
Tilmeldte fra tiden før corona kontaktes for at få overblik over interesserede borgere og frivillige. Samtidigt 
skal vi sikre os størrelsen på bevilling til dette. Formålet med spisevenner er primært det sociale 
sammenhold der opstår, når man kan spise sammen, og at det kan ske lokalt. Vi følger op på dette ved de 
kommende møder. 

9. Lokal børnepasning 
Den tidligere børnehave i Ørting danner ramme for en midlertidig udflytning af børn fra Odder, så når vi ser 
børn på legepladsen, er det ikke udtryk for en permanent løsning. LR er dog særdeles opmærksom på det 
stigende børnetal i vores lokalområde, og vil undersøge mulighed for et fælleshus for vores dagplejere eller 
andre måder at hjælpe børnefamilierne på. 

10. Henvendelse fra borgere  
Dæksler på Horsensvej klaprer hver gang biler passerer, hvilket er til stor gene. Desuden er der stadig 
hængepartier på genopretning af fortove, samt eksempler på dårligt udsyn fra sideveje.  
Vi samler disse forskellige henvendelser, og sender en samlet henvendelse til Fælles Drift & Service. 
 
Desværre har vi også fået en trist klage fra en potentiel nabo; denne var i byen for at kigge  på et hus til salg. 
De forfaldne huse vi også har i byen, samt steder med skure og vogne der antager karakter af storskrald, var 
for meget, og familien kørte uden at besøge huset. LR forstår problemet og efterlyser idéer til løsning af 
dette.  

11. Siden sidst 

- 7 byggegrunde solgt i Ørting, den 8. (og dermed sidste) er reserveret  

- Byggeriet af de nye lejeboliger på Havrevænget sættes i gang i starten af det nye år 

- Jan K og Poul Henning deltager i Fællesmøde med de andre lokalråd, på dagsorden er bl.a. LR puljen, 
legepladser og pasning samt forsikring af disse og en orientering af hinanden om de lokale udfordringer.  

12. Nyt fra medlemmerne 
 
Poul Henning har opdaget en smart måde at lægge vores arrangementer ind i kommunens kalender på 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommende møde i lokalrådet: Tirsdag den 7. september 2021, hos Jan S 


