
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 17. august 2022.  

Tilstede:  

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

 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt.  
 

2. Lokaldysten 27. august 2022.  
 To-do-liste gennemgået og opgaver uddelegeret. Anna-Marie vil 

være ved Ørting Hallen omkring kl. 13.15.  
  

 

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

 Programmet gennemgået og opgaver uddelegeret. Jan K. laver 
 opslag på diverse facebooksider.  Programmet kan ses på Odder 

Kommunes hjemmeside. Dagen rundes af med åbent kontor i 

Sognehuset i Ørting, hvor der er mulighed for områdets borgere 
at møde op og få en snak med Lone Jakobi og Henning Haahr. 

Åbent kontor er kl. 15.30 – 17.30.  
  
 

4. Grønt Partnerskab – Amstrup 
 Desværre blev sidste møde aflyst. Der er ikke kommet en ny 

mødedato.     
 
5.              Grønt Partnerskab – Falling 

Der er p.t. intet nyt. Vi afventer at få en aftale med Odder 
Kommune om besigtigelse af branddammen.    

   
6. Grønt Partnerskab – Oldermandshøjen  
 Græsningsaftalen, mellem Lokalrådet, dyrholderen og Odder 

 Kommune, er lavet.  
 Der er opsat bord-bænkesæt, opsat bænk på udkigspunktet, 

opsat opslagstavle, og lavet P-plads til 4 biler.  
Vi afventer nu dato for indvielse.   



 

 

7. Fællesmøde – Lokalrådene onsdag den 10. august 
 Referatet blev gennemgået.  

  
8. Tilflyttere - velkomstudvalg  

 Anna-Marie har fremsendt folderen til gennemsyn. Folderen  
 bliver rettet til og er klar til udlevering i nærmeste fremtid til 
 tilflyttere til området.  

 
9. Henvendelse fra borgerne  

 Jan har fået en henvendelse fra en borger vedr. brunt vand fra  
 vandværket, Skovkilden.   
    

10.  Hjemmeside  
 Intet nyt.  

 
11.  Siden sidst  

a) Lejeboliger  

     Intet nyt.  
b) Nyt område til byggegrunde  

     Intet nyt.  
c) Gennemgang af udviklingsplanen 
     Husk at forberede til næste møde, hvor vi skal gennemgå  

     planen.  
 

12.  Nyt fra bestyrelsesmedlemmer   
Flexbus – det er svært at gennemskue, hvordan det fungerer, 
og hvordan man kan bruge det. Det er et punkt på vores møde 

med borgmesteren og kommunaldirektøren.  
Hvad med flextur? Er den ordning til at gennemskue? Og 

lokalruterne? 
 
Det er muligt at ansøge Aura om støtte til diverse 

arrangementer m.m. i lokalområder.  Læs mere her:  
Søg støtte fra AURAs Lokalværdipulje. 

Der er deadline 27. oktober 2022.  Er det nogen, vi kan søge? 
Sættes på som punkt til næste møde.  

 
Vedr. mobilmasten i Ørting, er kommunen blevet underkendt i 
forhold til opstilling af mobilmasten.  

 
 

13. Eventuelt 
 
 

 
Næste møder:  

OBS – ændring af mødedato i november.  
Bestyrelsesmøde onsdag den 13. september hos Allan  
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. oktober hos Anna-Marie   

Fællesmøde – Lokalrådene onsdag den 9. november   
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. november hos Jan 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. december hos Gitte 
 

https://www.aura.dk/om-aura/vi-stotter-lokalt/sog-stotte/


 

 

 
 

                  
    

   
  
  

   
  

 
 
 

 

 


