
 

 
Møde i Lokalrådet tirsdag den 7. september 2021 

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

Referat: 

1: Dagsorden godkendes 

2: Udviklingsplanen fremlægges for de enkelte byer på følgende datoer: 
Onsdag 15. sept. Kl. 19.00 i Ålstrup; 3 gæster fortæller om deres forventninger til LR 
Onsdag 22. sept. Kl. 19.00 om Amstrup; ingen gæster 
Onsdag 29. sept. Kl. 19.00 i Falling 
Onsdag 6. okt. Kl. 19.00 i Ørting 

3. Kommuneplan 2021-2033 
Jan K indsender samlet vores indsigelser: Biogas ved Gylling og udstykninger i Ørting. 
Der er flere fejl i beskrivelsen af skolen, dette ligger også i materialet fra Jan  

4. Grønt partnerskab – Ålstrup / Ørting 
Ålstrup; Næsten klar til indvielse, planlagt til uge 41, det er gået meget stærkt 
Ørting; Oldermandslauget er på vej til at blive ryddet, hytten er væk 

5. Ny mast i Ørting 
LR har søgt aktindsigt i sagen, ny placering ved den gamle maskinstation i Ørting. LR følger sagen tæt  

6. Henvendelse fra borgere 
Poul Henning samler op på en række udfordringer, som folk oplever, og indsender samlet 

7. Siden sidst 

a) Branddammene i Amstrup og Falling:  
I Amstrup er sagen godkendt, afventer Landzonebehandling af det nye bassin på Brandbygegaard.  
Falling: Her indledes et lignende forløb som ved nedlæggelsen af branddammen i Amstrup 

b) Byggegrunde – Smedegade; alt er solgt, hvorfor vi presser på for at kommunen etablerer nye grunde 

c) Lejeboliger – Havrevænget (tidligere børnehave) Møde mellem Domi og LR i uge 43 

d) Fællesmødet den 11. august 2021 Jan K udleverer referat 

e) By filmen; har haft 547 visninger!  

f) Tilflyttere: Der er muligvis en åbning for at LR kan få besked, når der kommer nye borgere til vores område, 
så vi kan byde velkommen. Vi brainstormer om en velkomstgave/en velkomst til nye borgere 

8. Nyt fra medlemmerne 
Kulturhub Odder har et arrangement med Inge og Holger: 
” torsdag 28. oktober 2021 kl. 19.00- 21.00: En aften i historiernes hule 
Kom med til en hyggelig aften i fortællingernes navn. Inge Bruun Jensen og Holger Lykke-Andersen” 
 
9. Eventuelt 
LR overvejer at genoptage emnet; Find og genfind gamle stier og ruter i området” 
 
Kommende møder: 
Onsdage 2021: 13. oktober hos Poul Henning │ 3. november hos Lene │ 7. december hos Gitte 

Generalforsamling: 
Onsdag den 24. november 2021 


