
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. september 2022.  

Tilstede:  

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

Afbud: Gitte Dinesen 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt.  
 

2. Gennemgang af udviklingsplan. 
 Planen blev gennemgået og opdateret.  

  
 

3.  Plan Agenda 21 – strategi 2023   

 Kommunen har indkaldt til Plan- og Agenda 21 strategi 2023 er 
den for-offentlige høring til den kommende kommuneplan. 

Møderne finder steder henholdsvis d. 20. september i Pakhuset 
og 5. oktober i Egmonthøjskolen i Hou.  

 Poul Henning deltager.  

 
4. Støtte fra AURA´s Lokalværdipulje 

 Der er ansøgningsfrist i oktober og maj.  
 Vi tager punktet op igen på det første møde i  
 det nye år. Vi overvejer et evt. arrangement i vores område til 

næste år.  
 

5.              Grønt Partnerskab – Amstrup 
 Vi afventer indkaldelse til et nyt møde inden 
 for overskuelig fremtid. Vi mangler stadig at  

få referat fra sidste møde.  
   

6. Grønt partnerskab - Falling   
Vi er nu blevet kontaktet af en konsulent fra Odder Kommune, 
som besigtiger branddammen.  

 
7. Grønt partnerskab - Oldermandshøjen  

 Der er nu kommet geder på græs. Oldermandshøjen er godt 
besøgt af borgere.   



 

 Der bliver også opsat skilte, hvem ejer dyrene, man må ikke 

have hund med ind i indhegningen osv.  
 Vi udsætter denne officielle indvielse til næste år.  

  
8. Tilflyttere - velkomstudvalg  

 Folderen er nu færdig. Vi aftaler, at vi starter med at uddele den  
 til tilflyttere i det nye år.  
  

9. Henvendelse fra borgerne  
Vi har fået en henvendelse fra en borger, som har opdaget, at 

postkassen ved Tanken i Ørting er fjernet.  
Stig, fra tanken, er ikke blevet kontaktet af dem, der har fjernet  

 den.  

   
 

 Den ny-asfalterede sti ved Smedegade er fuld af revner. Den er  
 meldt ind til kommunen.  
    

10.  Hjemmeside  
 Intet nyt.  

  
 
11.  Siden sidst  

a) Besøg af borgmester og kommunaldirektøren den 22. 
august 2022 – evaluering 

Det var en god dag, hvor vi fik gjort opmærksom på, de 
udfordringer vi har i vores område. Vores oplevelser er, at både 
Lone Jakobi og Henning Haahr var meget lydhør over for vores 

problemstillinger.  
Der kom 2 borgere til åbent kontor.   

 
b) Lokaldysten den 27. august 2022 – evaluering. 
Det var en rigtig god dag. Der var store roser fra deltagerne, 

gode ruter og en rigtig hyggelig eftermiddag.  Nu afventer vi 
spændt det endelige resultat.  

Vi blev opfordret af flere deltagere til at lave arrangement til 
næste år.  

Poul Henning, Knud og Allan er kontrollanter til Lokaldysten i 
Gylling.  

 

12.  Nyt fra bestyrelsesmedlemmer   
Poul Henning deltog i borgermødet på Parkhotellet vedr. budget-

planen. Desværre var det meget få borgere, der deltog.   
 
Der er kommet en ny ansøgning vedr. mobilmast på Horsensvej 

177, blot tættere på gården. Der er lavet indsigelser fra 
naboerne.   

Jan K. har bedt om aktindsigt.  
 
13. Eventuelt 

 Intet. 
 

 
 



 

Næste møder:  

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober hos Anna-Marie 
Fællesmøde – Lokalrådene onsdag den 9. november  

Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. november hos Jan K.  
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. december hos Gitte 

 
 

 

                  
    

   
  
  

   
  

 
 
 

 

 


