
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 2. maj 2022 

Tilstede:  

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt.  
 

2. Lokaldysten 
Vi er tilmeldt Lokaldysten og afventer en tilbagemelding. Jan K. 

har kontaktet ØFUG i forhold til at være i Lokaldysten. Vi får en 
tilbagemelding fra ØFUG senere.  

 
3.  Grønt Partnerskab - Amstrup  

Der har været afholdt møde d. 28. april, og der er lavet et 

referat, som udkommer senere. Bent Mortensen fra Odder 
Kommune samt 2 fra Dansk naturfredningsforening deltog i 

mødet.   
Bendt Nielsen er tovholder mhp. at få lavet et budget.  
Derudover skal der foretages vandprøver/undersøgelser af slam 

i den eksisterende branddam.  
Godkendelse af nedlæggelse af branddammen er godkendt 

politisk.  
Næste møde 30. maj 2022, herefter skal ansøgningen afsted, 
seneste næste dag.  

 
4. Grønt Partnerskab – Falling 

 Der skal en biolog, fra Odder Kommune, ud mhp. besigtigelse af 
området, før der bliver taget en beslutning, da kommunen vil 
sikre, at der ikke er dyreliv i branddammen. Herefter skal der 

være et opsamlingsmøde med Odder Kommune, Dansk 
Naturfredningsforeningen og repræsentanter fra Lokalrådet.  

 
5.              Grønt Partnerskab – Oldermandshøjen 
 Intet nyt p.t.  

   
6. Liv i det lokale – støttemuligheder via Nordea-fonden  

 Vi vil forsøge at søge penge igennem Nordea-fonden til Grønt  
 Partnerskab i Amstrup.  



 

  

7. Lokalrådet økonomi 
 Budgettet for 2022 blev gennemgået. Vi har et meget stramt  

 budget.  
 

8. Tilflyttere - velkomstudvalg  
 Anna-Marie havde fremsendt 1. udkast til velkomstfolder til  

aftenens møde.  Vi talte om, hvad der skal med i folderen.  

Anna-Marie arbejder videre.  
 

9. Henvendelse fra borgerne  
 Der er kommet en liste med nye tilflyttere i vores område 1.  
 kvartal 2022.  

  
Vi har haft en henvendelse fra en borger omkring et misligholdt 

hus i vores område. Vi har haft kontakt til kommunen, som ikke 
skønner, at det er til fare for andre.  

  

10.  Hjemmeside  
Vores webmaster har brugt tid på at finde ud af, hvad vores 

abonnement inkluderer samt brugt tid på at finde ud af, hvad 
systemet kan. Han fået lavet tegning som forside.  
Vi har en snak om, hvilke menupunkter vi ønsker, og hvad 

hjemmesiden skal indeholde.   
                                       

11.  Borgermøde om budget 2022 d.  5. maj 2022 
Kommunalbestyrelsen har indkaldt til borgermøde på Odder 
Parkhotel d. 5. maj.  

 
12.  Mødeplanlægning – efteråret 2022  

 Jan K. laver udkast til næste møde.  
 
13. Siden sidst  

a) Lejeboliger  
    Jan K. har kontaktet borgmesteren, som har svaret, at 

    der er opmærksomhed på sagen.  
 

b) Overvejelse om skift af bank/sparekasse  
Vi overvejer at skifte bank pga. stigende omkostninger,  
Det koster 1000 kr. at skifte bank, hvilket vi desværre ikke 

har økonomi til p.t.  
 

c) Nyt område til byggegrund 
    Intet nyt.  

 

14. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne herunder underskrift af 
nye vedtægter 

 
I forhold til stolpe til legepladsen i Ørting, vil Allan undersøger 
om lærketræ kan bruges. Allan undersøger, hvad det koster at 

få stolpen leveret.  
 



 

Der er opsat hastighedsskilte, bl.a. ved den nye p-plads i 

Amstrup (50 km). Men desværre har det ikke den ønskede 
effekt. Borgerne skal selv kontakte politiet mhp. en hastigheds- 

måling.  
 

Skal vi arbejde for, at der skal laves en aktivitetspark? Hvis vi 
skal i gang med dette arbejde, skal vi involvere de tiltænkte 
brugere. 

 
Den gamle losseplads i Amstrup (Vestergade), kan det evt. blive 

en del af Horsens Fjord projektet? 
 

 D. 10. maj 2022 er der fællesmøde i Hundslund med deltagelse  

 alle Lokalråd i Odder Kommune og Kommunalbestyrelsen.  
 

 De nye vedtægter blev underskrevet af alle 
 bestyrelsesmedlemmer.  
 

15. Eventuelt  
 Intet.  

 
                  

    

   
  

  
   
  

 
 

 
 

 


