
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. april 2022 

Tilstede:  

Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Knud Appel, Jan Sørensen, Allan 
Rosenkrans og Anna-Marie Bach Nielsen (referent). 
Afbud: Gitte Dinesen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt.  
 

2. Konstituering af bestyrelsen 
 Formand: Jan Kjærsgaard 

 Næstformand: Poul Henning Jensen 
 Kasserer: Gitte Dinesen 

 Referent: Anna-Marie Bach Nielsen 
 
3.  Evaluering af generalforsamling 30. marts 2022 

Desværre ikke det store fremmøde. 10 deltagere ud over 
bestyrelsen.  

Jan K. fremsender beretning til Anna-Marie til at vedhæfte  
referatet.  

 

4. Grønt partnerskab – Amstrup 
 Der har været kontakt til landmåleren, og der skal ikke være en 

om-matrikulering - bliver lagt ud til landsbyjord, hvis Odder 
Kommune accepterer.  Der skal ske tinglysning af en enkelt 
borgers ejendom. Næste møde d. 28. april 2022.  

 
5.              Grønt partnerskab/helhedsplan for Falling – møde med  

 Borgerne 21. marts 2022.  
Der er udkommet et referat fra mødet. 16 borgere fra Falling 
var mødt op. Der blev nedsat et udvalg med 5 borgere fra 

Falling, deltagere fra Lokalrådet, Odder Kommune, Friluftsrådet, 
Dansk Naturfredningsforening Odder.  Der arbejdes videre med 

at sende en ansøgning til Odder Kommune omkring nedlæggelse 
af branddammen og godkendelse af erstatningsvandhul.   
Derudover var der også dialog vedr. trafiksikkerhed i Falling. 

Der er blevet afsat 130.000, - til fartbegrænsning i Falling, evt. 
bump.  

 
   



 

   

 
6. Grønt partnerskab – Oldermandshøjen 

 Der kommer borde-bænkesæt inden så længe. Der bliver 
indkaldt til arbejdsdag, når bord-bænkesæt kommer.   

 
7. Tilflyttere – Velkomstudvalg 
 Intet nyt 

 
8. Henvendelser fra borgerne 

Henvendelse fra borger vedr. skilt med legende børn på stamvej 
i Ørting. Dette er desværre ikke noget Lokalrådet kan være 
behjælpelig med. Men vi anbefaler, at det tages op med de 

øvrige beboere på vejen.  
 

9. Hjemmeside 
 Intet nyt.  Jan K. sender original tegning af den forside, der  

tidligere er lavet til velkomstfolder, til Lars Nielsen, som  

 udvikler hjemmesiden.  
  

10.  Dialogmøde med kommunalbestyrelsen 10. maj 2022  
 Hele lokalrådet er inviteret til dialogmøde med kommunal- 
 bestyrelsen d. 10. maj i Hundslund.    

                                       
11.  Fællesmøde med de andre 11 lokalråd 11. maj 2022 

 Her deltager formand og næstformand. Poul Henning har ikke  
 mulighed for at deltage.  
 

12.  Borgmesteren og kommunaldirektør – kontor i Ørting 22.  
 August 2022, kl. 8.30 – 17.30.  

 Vi booker Sognehuset i Ørting.  
 
13. Mødeplanlægning – efteråret 2022 

 4. maj hos Jan S. Flyttes til 2. maj? 
 1. juni ændres til 7. juni hos Knud.  

 
14. Siden sidst 

 
a. Lejeboliger 

Intet nyt. Vi afventer Lenes møde med kommunen omkring 

kommuneplanen, hvor der er nogle uklarheder. På sigt 
ønsker vi en dialog med kommunen om, at der mangler 

lejeboliger og byggegrunde i Ørting.   
 

b. Mobilmast i Ørting 

Der er givet landzonetilladelse til, at der bliver opsat 
mobilmast ved Horsensvej 177.   

Men ærgerligt, at Lokalrådet ikke blev involveret fra start af.  
 

c. Overvejelse om skift af bank/sparekasse 

Tages med til næste møde.  
 

 
15. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne 



 

 Der er kommet p-plads i Amstrup ved stien til Uldrup. 

 Der er kommet 2 bord-bænkesæt, men  
 ”Henrys bænk” er midlertidig fjernet for at blive renoveret.  

 
Jan S. har deltaget i Nordea Fondens webinar – ”Liv i det lokale”

 Han har sendt linket fra konferencen til resten af bestyrelsen.  
 Vi tager punktet med til næste møde, hvor vi alle har set  
 Webinaret.  

 
 Spisevenner starter op 20. september 2022 igen.  

 
 Robiniestolpe (til solsejl) til legepladsen i Ørting koster  
 godt 900,- inkl. moms + fragt. Allan undersøger andre  

 muligheder.  
 

 Der er udkommet en fold om Ålstrup sporet, som er placeret  
 ved frysehuset.  
  

 Der er søgt om hjertestarter ved trygfonden til Falling  
 Forsamlingshus.  

 Der er også taget kontakt til Aura omkring lade standere.  
  
16. Eventuelt 

 Intet nyt.  
 

                  
    

   

  
  

   
  
 

 
 

 

 


