
 

 

 

 

 

 

 

 
Møde i Lokalrådet onsdag 3. november 2021 

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

 
Referat: 

1: Dagsorden godkendes 

2: Generalforsamling 
Foregår 24. november kl. 19.00 hos Dinesens, rykket fra marts pga. Corona. Poul Henning og Inge får 
invitationer til omdeling, i øvrigt indkaldes på Facebook og via Lokalposten samt evt. kalender på Odder Avis   

3. Grønt partnerskab – Ørting 
Der skal vælges dyr til afgræsning samt aftale om bænkesæt mv.  
Stenene skal sikres ordentligt, og selve indvielse planlægges. 

4. Lejeboliger i Ørting 
Poul Henning og Lene har deltaget i møde med Domi, hvor de forskellige muligheder blev fremlagt for os. 
Poul Henning har arbejdet videre med projektet, og vi er i dialog med Domi om de overvejelser vi har gjort 
os om projektet.   

5. Spisevenner 
Reglerne for støtte er ændret, så Dinesen ikke længere kan huse spisevenner. Seniorrådet er i dialog med 
forskellige andre gode mulige værter  

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

7. Børnepasning i Ørting 
Der er pt 26 børn i vores område. I januar udsender Kommunen en fyldig rapport med statistikker og tal 
indenfor børneområdet, som vi vil studere. 

8. Fællesmøde med de andre Lokalråd 10. november 2021 
Jan Kjærsgaard og Poul Henning deltager, det foregår i Boulstrup 

9. Henvendelse fra borgere 
Der er et ønske om fodgængerovergang fra Bilsbækvej til Stig 

10. Siden sidst 
 
a) Branddammene i Amstrup og Falling:  
I Amstrup er der oprettet et grønt partnerskab, som er indkaldt til møde om den praktiske udførelse af den 
planlagte plads med bord/bænkesæt  
Falling: Det planlagte vådområde kan etableres efter høst 2022. Derefter kan vi så fortsætte 
ansøgningsproceduren om at ombytte vores branddam med det vådområde  

b) Kommuneplan 2021-2033 
Vores svar ligger nu hos Kommunens plan-afdeling 

c) Hjertestarter i Falling: Vi afventer TRYG-fondens retningslinjer, så den nye ansøgning kan indsendes rigtigt 



 

 

 

 

 

 

 

11. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne 

• Der var 25 glade gæster til fortælleaften i Ålstrup igennem KulturHUB: Inge og Holger berettede 
levende om sørøveren fra Saksild og tiden i teatret 

• Der er bestilt strøm til det store juletræ på Stationspladsen i Ørting.  

• Vi ønsker at købe en ny flagstang, den stjålne er aldrig fundet eller hjemvendt.  

• Der er udøvet hærværk på murervej, belægningen er ødelagt. Fælles drift & Service er orienteret 

• Lokalhistorisk arkiv hos Holger modtager nyt spændende materiale fra bl.a. forsamlingshusets fortid  

• Poul Henning har henvendt sig til Fælles drift & Service om en del manglende belysning, som er 
blevet ordnet, men den skæve mast i Falling mangler 

• Trafikmåling Bilsbækvej/Horsensvej ved Stig er fremsendt til Lokalrådet, vi studerer tallene 

• Vedr. trafik på Alrøvej i bl.a. Amstrup: Poul Henning vil henvende sig til Odder Kommune med en 
analyse over de farlige steder og billedmateriale, så det synliggøres at der også på Alrøvej bør 
etableres fartbegrænsning. Vejen er smal og der opstår mange farlige situationer 
 

12. Eventuelt 
Der er forslag fra Fjordpastoratet om samarbejde omkring mellem vores lokale foreninger om vores børn, 
ældre, arrangementer og institutioner. Det kan give os en samlet stemme og lokalrådet meget åben overfor 
at finde ud af hvordan og hvor meget.  
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Året ud: Generalforsamling: onsdag den 24. november 2021    │    7. dec. hos Gitte 

 


