
 

 
Møde i Lokalrådet onsdag 13. oktober 2021 

Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Knud Appel, Inge Bruun Jensen, Gitte Dinesen, Jan Sørensen og Lene Aagaard 
 

Referat: 

1: Dagsorden godkendes 

2: Udviklingsplanens opfølgning: 
Ålstrup; 5 interesserede borgere, 3 fremmødte. Bl.a. interesse for at genopdage gamle stier og veje 
Amstrup; ingen gæster, Lokalrådet drøftede branddammen og lidt om trafik 
Falling; 4 fremmødte. Interesse for om der er drænet ordentligt i og omkring byen. Desuden store 
udfordringer med tung trafik/ høj fart. Der er bestilt fartmåling, vi er på balkortet hos politiet. 
Trafikmåling angiver 22 tunge køretøjer i døgnet igennem byen, 30 % af alle bilister kører for stærkt.  
Ørting; 7 fremmødte. Fokus på fart igennem byen samt ex-børnehavens skæbne. Drøftelse af behov for flere 
boliger i forskellige størrelser. 

3. Grønt partnerskab – Ålstrup / Ørting 
Ålstrup; Succesfuld indvielse, der er meget smukt langs stien 
Ørting; Oldermandslauget er opryddet, mangler at slå omkring stenene. Forestående er valg af dyr som kan 
afgræsse uden at bide og som kan tåle biodiversiteten dernede. 

4. Ny mast i Ørting 
LR følger sagen tæt, intet nyt i denne periode 

5. Ladestandere i oplandet 
Aura har opsat enkelte ladestandere i Odder C og ved DOMIs udlejningsboliger. 
LR drøfter eventuelle placeringer af ladestandere i vores områder, tanken i Ørting, Sognehuset, Stationen. 
I Falling ved forsamlingshuset, Amstrup ved Henrys bænk og i Ålstrup ved frysehuset. 
AURA deltager ved næste LR Fællesmøde i november. 

LR vil meget gerne formidle idéerne hvis borgere henvender sig til os med andre potentielle placeringer 

6. Henvendelse fra borgere 
Der er usikkerhed om ejerskab af mindre veje i f.eks. Ørting, LR vil undersøge dette nærmere 

7. Lejeboliger Havrevænget 
Poul Henning og Lene afholder møde med DOMI i uge 43, hvorefter vi ved mere om tidshorisont, format mv. 

8. Siden sidst 

a) Branddammene i Amstrup og Falling:  
I Amstrup er sagen godkendt, Landzonebehandling på vej til det nye bassin på Brandbygegaard.  
Falling: Knud følger op på tidshorisont, så vi får startet rigtigt 

b) Kommuneplan 2021-2033 
Jan K har samlet, indsendt og modtaget kvittering på LRs svar på kommuneplanforslag 

c) Hjertestarter i Falling: Jan K har indsendt ansøgning om hjertestarter på forsamlingshuset til TRYGfonden 
 
9. Eventuelt 
Inge; fortsætter endnu en periode som repræsentant fra Ålstrup, der er mulighed for afløsning i den 
kommende periode.  
Poul Henning og Knud; møde i VITApark om spisevenner, økonomi, opfølgning om planer 
Ældresagen Odder vil desuden orientere om pulje til støtte for udsatte ældre borgere.  
Møde i ældrerådet om udfordringer for ældre; f.eks. om udfordringer med IT, transport og ensomhed.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Året ud: 3. nov. hos Lene  │  7. dec. hos Gitte  │  Generalforsamling: Onsdag den 24. november 2021 


