
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. juni 2022 

Tilstede:  

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt.  
 

2. Lokaldysten 
Forslag fra ØFUG om 27. august 2022, ca. 14.30.  Samme dag, 

ØFUG har arrangement.  Anna-Marie melder datoen ind til 
Marie, Odder Kommune. Vi indkalder ØFUG til et møde i starten 

af august (uge 32). Knud, Allan, Anna-Marie i arbejdsgruppe.  
 

3.  Grønt Partnerskab - Amstrup  

Møde 30. maj med opfølgning på tidligere møde. Der udkommer 
et referat fra mødet, som bliver sendt rundt til Lokalrådet.  

Næste møde i august.  
 
4. Grønt Partnerskab – Falling 

 Vi afventer stadig en tilbagemelding fra Odder Kommunes 
biolog, jf. referat fra Lokalrådet d. 2. maj.  

 
5.              Grønt Partnerskab – Oldermandshøjen 
 Arbejdsgruppen mødtes d. 24. maj for at arbejde omkring  

 Oldermandshøjen.  
 Der er udarbejdet en græsningsaftale med ejeren af de geder, 

 der skal græsse på arealet, som bliver hegnet ind.  
   

6. Arbejdet med Landsbystrategien  

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde 
landsbystrategien, hvor formænd fra Hundslund, Hou, Torrild, 

Ørting-Falling Sogne deltager sammen med Martin Hauge fra  
Odder Kommune.  P.t. er der en høring på Odder Kommunes 

 Facebookside.  

Landsbystrategien skal endelig godkendes af 
kommunalbestyrelsen senere på året 

  
 



 

 

7. Besøg af borgmester og kommunaldirektøren den 22. 
august 2022  

 Jan K. er ved at lave et udkast til et program. Dagen starter kl. 
8.30 i Sognehuset i Ørting. Så mange som muligt fra Lokalrådet  

 deltager.  
  
8. Tilflyttere - velkomstudvalg  

Er næsten færdig. Anna-Marie mangler lige lidt oplysninger, 
sender mail til de relevante personer mhp. at indhente 

oplysninger.   
 
9. Henvendelse fra borgerne  

 Ingen henvendelser.  
  

10.  Hjemmeside  
 Intet nyt.  
 

11.  Hjertestarter i Ørting samt Falling  
 Der skal skiftes elektroder og batteri på hjertestarteren i Ørting. 

 Det koster 1900,- + moms for en serviceaftale.  Vi må så finde  
 pengene til denne udgift.  
 

Vi har søgt om en hjertestarter til Falling hos Tryg Fonden, men 
har desværre fået afslag. Vi søger igen til næste år. Lokalrådet 

har desværre ikke selv midler til at investere i en sådan.  
 
12.  Samkørsel til Ørting-Falling Sogne  

Vi har fået en henvendelse til ”Nabogo”, som formidler 
samkørsel via en app – så flere kører sammen i hverdagen.    

 Vi melder tilbage, at det p.t. ikke har nogen interesse.  
 
13. Siden sidst  

a) Lejeboliger  
    Intet nyt. Vi nævner det hver gang og hvert sted, vi kan  

    gøre opmærksom på det, at vi mangler lejeboliger i vores    
    Område.  

 
b) Nyt område til byggegrunde 
    Intet nyt.  

 
c) Gennemgang af udviklingsplan 

    Vi gennemgår og reviderer udviklingsplan på vores møde 13.      
    september. Inden da skal vi alle have set den igennem.  

 

14. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne  
 Spisevenner starter til september igen og sidste gang i  

                 december.  Kommer til at koste 75,- pr. gang.  
 

Vi er opmærksomme på, at der er nogle uheldige episoder med  

 bl.a. skud med sten på heste og andet hærværk. Hvis man 
oplever noget lignende, vil vi anbefale, at man kontakter 

kommunens SSP-konsulent.   
 



 

Der er indkommet en indsigelse til Planklagenævnet vedr. 

mobilmasten i Ørting fra en borger i Ørting.  
            

   
15. Eventuelt  

 Der har været afholdt generalforsamling i varmeværket.  
 Harry Bengtsen blev valgt ind som suppleant.  
 

   
 Næste møder:  

 Fællesmøde – Lokalrådene, onsdag d. 10. august 2022.  
 Bestyrelsesmøde, onsdag d. 17. august hos Poul Henning. 
 

 
  

 
 
 

 
                  

    
   
  

  
   

  
 
 

 
 

 


