
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. januar 2022 

Tilstede:  

Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Knud Appel, Jan Sørensen, Inge 
Bruun, Gitte Dinesen, Anna-Marie Bach Nielsen (referent) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt.  
 
2. Konstituering af bestyrelsen 

 Formand: Jan Kjærsgaard 
 Næstformand: Poul Henning Jensen 

 Kasserer: Gitte Dinesen 
 

3.  Regnskab 2021 
 Regnskabet fra 2021 gennemgås.  

Vedr. den forsvundne flagstang i Ørting, vi skal have fundet en 

pris. Jan K. og Poul Henning tager punktet med til Fællesmødet 
9. februar.  

 
4. Dialogmødet d. 23. februar 2022 

Dialogmøde med lokalforeningerne i vores område, afholdes 

indtil videre d. 23. februar 2022. 
 Jan K. sender invitationer til lokalforeningerne.   

 
5. Generalforsamling 
 a) Gennemgang af vedtægterne 

Vedr. §5 - punkt 6 - Vi skal være opmærksomme på, at vi                 
har mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, med deltagelse 

af én fra bestyrelsen, ved konkrete projekter til gavn for 
lokalområdet. F.eks. vedr. trafiksikkerhed i vores område.  
Vi vil foreslå, at teksten ændres til arbejdsgrupper/ad hoc 

grupper. Der skal også tilføjelse punkterne valg af 
suppleanter, revisor.  

Jan laver et udkast til vedtægterne, som skal godkendes på 
generalforsamlingen.  

 

 b) Hvem er på valg 
På valg er de 2 suppleanter. Inge modtager ikke genvalg. Jan 

S. er villig til genvalg.  
 



 

Derudover er Jan K., Knud og Anna-Marie er på valg. Alle er 

villig til genvalg. 
  

  
c) Offentliggørelse 

Dato og sted for kommer i Odder Avis under ”Det sker i 
Odder”.  
Derudover annonceres det i Ørting-Falling Lokalpost og på 

diverse Facebook-sider. Derudover vil vi lave ”flyers”, som vi 
omdeler. Dette aftaler vi nærmere på næste møde. Jan K.  

laver et udkast vedr. omdeling af disse ”flyers”.         
       
 

6. Opsamling i forhold til kommende opgaver/oplæg fra 
Poul Henning 

Punkterne gennemgås for hvilke, der skal med i 
udviklingsplanen og trafiksikkerhedsplanen. 
Der er også punkter, der skal meldes ind til Fællesdrift- og 

Service.  
 

7. Grønt partnerskab – Amstrup 
 Intet ny siden sidst.  
 

 
8. Helhedsplan for Falling 

Intet nyt siden sidst. Der skal aftales en dato for et borgermøde. 
Poul Henning og Knud er tovholdere.  

 

9. Henvendelser fra borgere 
Henvendelse vedr. parkering i Ørting. Dette er ikke en opgave 

for Lokalrådet, men derimod en dialog mellem de enkelte 
borgere, alternativt kan der ske henvendelse til Politiet.  

  

10.  Siden sidst 
a) Lejeboliger – Havrevænget – tidligere børnehave. 

Vuggestuen åbner mandag d. 17. januar 2023 efter    
istandsættelse.  

    Jan K. kontakter Henning Haahr, Odder Kommune for at høre 
    Status på projektet med DOMI, alternativt om der er andre 

     steder i Ørting, hvor det vil være muligt at opføre lejeboliger.    

 
 b) Mobilmast i Ørting 

Der er ikke noget nyt i sagen, men vi har igen bedt om 
agtindsigt. Lokalrådet følger dette meget tæt.  

 

 c) Nedsættelse af hastigheden på Alrøvej 
     Amstrup Ege Grundejerforening og Lokalrådet har fået mail  

     fra Odder Kommune, at der bliver opstart 50 km skilte i  
     perioden 8. april til 24. oktober 2022.  
 

 d) Fællesmøde – fordelingsrådet d. 9. februar 2022 
Aura kommer og giver en generel orientering om el-standere 

i oplandet.  
     Jan K. og Poul Henning deltager i mødet.   



 

  

       
11. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne 

Der er oprettet en hjemmeside for Aalstrup - aalstrupby.dk 
Vi vil søge om en hjertestarter med placering ved Falling 

Forsamlingshus.  
Er det muligt, at Odder Kommunes hjemmeside med alle 
Lokalråd, kan linke til vores film over området? Jan tager 

kontakt til Odder Kommune.   
  

  
12.  Eventuelt 
 Næste mødedato ændres til 3. februar 2022. 

                  
    

   
  
  

   
  

 
 
 

 

 


