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Generalforsamlingen den 30. marts 2022 
 

Beretning  

 

COVID-19 – ja, man orker snart ikke at tale om denne pandemi mere. 

 

Håber det er sidste gang, men når den nævnes er det fordi det jo kun er 4 måne-

der siden vi sidst holdt generalforsamling og dengang for året 2020, men naturlig-

vis med afstikkere til 2021. 

 

Dette har naturligvis betydning ift. til denne beretning – beretningen fra den 24. 

november 2021 kan I læse på Lokalpostens hjemmeside. 

 

Her kan I også løbende se referat m.v. fra vores bestyrelsesmøder. 

 

I denne beretning for de efterfølgende 4 måneder vil der være emner som ikke er 

med, da der vil være tale om gentagelser.  

 

I er naturligvis velkomne til at spørge om alt mellem himmel og jord. 

 

Trafiksikkerhed 

 

Der er nu afsat kr. 130.000 til hastighedsdæmpning i Falling. 

Vil ske i samråd med Lokalrådet. 

Vi har dog ikke indflydelse på hvornår i 2022 det igangsættes og gennemføres. 

 

 

Lejeboliger i Ørting 

 

DOMI havde indgået en forhånds aftale med Odder Kommune om, at overtage det 

område hvor den tidligere børnehave – Blæksprutten og de 2 utidssvarende æl-

dreboliger ved siden af ligger. 

 

Det har nu vist sig, at Odder Kommune i de kommende år har behov for at bevare 

børnehaven, blandt andet fordi der skal bygges ny børnehave/vuggestue i Hou og 

at børnehaverne i Hundslund og Gylling skal gennemgå en renovering. 

 

Vi er derfor i dialog med Odder Kommune om en alternativ placering af lejeboliger 

i Ørting og DOMI har tilkendegivet, at de stadig er yderst parate til at gå i gang 

når det bliver muligt. 

 

Men der skal først købes noget jord og derefter skal der udarbejdes lokalplan så 

udsigten er, at det ikke bliver i år og heller ikke i 2023. 

 

Vi vil dog gøre alt for at holde gryden i kog. 
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Børnepasning i Ørting 

 

Forvaltningen har skrevet til os, at der naturligvis kan optages børn fra Ørting 
i børnehaven i det omfang, der er plads.  

 
Hører I om nogen der får afslag vil jeg personligt meget gerne høre herom. 

 
Kommuneplan 2021 – 2033 

 

Kommuneplanen er i december måned blevet godkendt af det forhenværende by-

råd. 

 

Nyt område til byggegrunde langs Langager/Møllevejen med mulighed for erhverv 

– f.eks. potentiel dagligvarehandel, grønne områder m.v. 

 

 

Grønt partnerskab – Amstrup 

 

Grønt partnerskab nedsættes for at arbejde videre med at få nedlagt brandammen 

og skabe et grønt område med faciliteter for vandrere og cyklister. 

 

Der skal etableres erstatnings vandhuller – Brandbygegård.  

 

Der skal en landinspektør til at afsætte skel. 

 

Der er nogle udfordringer med tilførsel af vand og afvandingsforhold når brand-

dammen nedlægges. 

 

Derudover er det også en økonomisk side af arbejdet, hvor der skal søges penge 

via forskellige fonde, Odder Kommune osv. 

 

Så der er brug for nogen tålmodighed, men det skal nok lykkes.  

 

Grønt partnerskab – Falling 

 

I lighed med Amstrup skal der i Falling nedsættes et grønt partnerskab der kan 

arbejde med at få branddammen nedlagt og et rekreativt område. 

 

Heldigvis har vi nu noget erfaring fra Amstrup der kan være med til at gøre det en 

smule lettere.  
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Opstilling af mast i Ørting 

 

På generalforsamlingen i november talte jeg omkring dette emne. 

 

Siden den gang er der ikke sket noget ud over, at det formentlig blev sat i stå da 

Odder Kommune valgte, at der skulle vedtages en administrationspraksis for op-

stilling af master – er sket nu. 

 

Ja det var så ordlyden i lørdags indtil jeg søndag traf en af naboerne til den kom-

mende mast, hvor jeg så efterfølgende på kommunens hjemmeside kunne se at 

der var givet en landzonetilladelse til opsætning af masten. 

 

Bestyrelsen vil nærlæse denne tilladelse og vurdere om vi skal gøre et eller andet i 

den anledning med øje for, at der både er tilhængere og modstander af masten. 

 

Samarbejde med Odder Kommune 

 

Indflydelse er ikke noget man får – det er noget man tager. 

 

Hvad mener jeg så med det? 

 

Jo som det fungerer p.t. kan vi desværre ikke altid regne med, at vi bliver inddra-

get. Den føromtalte mobilmast er eksempel herpå. 

 

Derfor påtager vi os det ansvar, at holde øje med hvad der er på vej om muligt og 

så i givet fald kontakte Odder Kommune. 

 

De 12 lokalråd i Odder Kommune har igennem mange år ønsket at forbed-

re/forandre samarbejdet og derfor har vi forslået at der nedsættes et Landdistriks-

udvalg. 

 

Lokalrådene skal mødes med Odder Kommunen den 10. maj, hvor vi blandt andet 

skal drøfte en Landdistriktsstrategi.  

 

 

Samarbejde med de andre lokalråd 

 

Dagen efter – den 11. maj skal lokalrådene mødes og lur mig om vi ikke kommer 

til at drøfte denne strategi og givet også hvordan vi kommer videre med at forbed-

re/forandre samarbejdet med Odder Kommune. 

 

Bestyrelsesarbejde 

 

Der afholdes som udgangspunkt et møde om måneden, hvor vi mødes kl. 19.30 og 

forsøge at overholde et sluttidspunkt der hedder kl. 22.00 – det lykkedes så ikke 

altid, fordi vi har så meget at drøfte – ”sladder” skal der jo også være plads til. 
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Møder afholdes på skift i privatregi og mødeværten har den ene forpligtigelse at 

der skal være kage til kaffen. 

Kattegatforbindelse 

 

I løbet af de næste par måneder kommer den længe ventede rapport om den nye 

bro. 

Det der indtil videre er kommet frem og som ikke er nagelfast er, at den vej der 

har været tale om igennem vores lokalområde ikke fremgår. 

Personligt sælger jeg ikke skindet før bjørnen er skudt, men håber for vores områ-

de at det er fakta. 

Vi har ikke som bestyrelse en holdning for eller imod en Kattegatforbindelse. Årsa-

gen hertil er, at vi som lokalråd skal varetage alle borgeres ønsker/holdninger. 

 

Dialogmøde med  

 

Ifølge vedtægter skal vi en gang årligt holde møde med foreninger, institutioner og 

forsyningsselskaber. 

Har ligesom meget andet være aflyst, men den 23. februar lykkedes det at gen-

nemføre mødet. 

Desværre var det ikke alle mulige deltagere der kom, men det hindrede ikke de 

tilstedeværende i at have et godt møde.  

 

 

Husk at et stærkt lokalråd afhænger af de borgere der bor i området og om vi bli-

ver inddraget samt får viden om, hvad borgerne gerne vil i fremtiden. 

 

Tak for ordet. 


