
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober 2022.  

 

Tilstede: Anna-Marie Nielsen, Gitte Dinesen, Poul Henning Jensen, Knud Appel, Allan Rosen-

krans, Jan Sørensen og Jan Kjærsgaard (referent). 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Plan Agenda 21 – strategi 2023 

Er forarbejdet for den kommende kommuneplan, hvor vi skal være opmærksom på mulig-

heden for lejeboliger i området samt stier i området. 

 

3. Grønt partnerskab – Amstrup 

Der er aftalt møde den 19. oktober 2022.  

 

4. Grønt partnerskab - Falling   

Branddammen i Falling kan ikke nedlægges ifølge Odder Kommune.  

Der kan via et grønt partnerskab ske en oprensning m.v. af området.  

Aftalt møde herom den 26. oktober 2022. 

 

5. Trafiksikkerhed 

Der er foretaget trafikmålinger og især ved det tidligere Elbæk køres der for hurtigt. 

Der er i Falling by lavet prøveopstillinger af helleanlæg.  

Der er mulighed for, at komme med tilbagemeldinger til Odder Kommune om placeringen 

af disse. 

Borgerne i Falling har muligheden for at give dette via deres Facebook side. 

Der vil ikke blive lavet bump af hensyn til den ældre bygningsmasse der er i byen, da hu-

sene vil kunne tage skade af følgevirkninger af bump. 

 

6. Grønt partnerskab – Oldermandshøjen 

Der vil komme en ny kontaktperson til Odder Kommune da tidligere kontaktperson har fået 

andet arbejde. 

Aftalt møde den 24. oktober 2022 blandt andet for at få økonomien på plads. 

 

7. Henvendelser fra borgerne 

Henvendelse om mulighed for, at oprette en cykelbane i området. Vi vil bede borgeren om 

at komme med et oplæg ud fra vedkommendes viden om cykelbaner andre steder. 

 

8. Hjemmeside 

Ikke noget nyt. 

 

 



9. Siden sidst 

a) Mobilmast i Ørting 

Odder Kommune har givet tilladelse til en ny placering af en mobilmast i Ørting. 

Vi har igen bedt om aktindsigt i sagen. 

 

10. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 

Gitte: Der har været afholdt byfest i Falling den 8. oktober 2022. 

Poul Henning: De stigende varmepriser har betydning for blandt andet Ørting Hallen. 

Der er atter en gang besparelser på vej i forhold til busdriften i region Midtjylland af øko-

nomiske årsager. 

Jan K.: Landdistriktsstrategien som var på dagsordenen til møde i Udvalget før Økonomi og 

Erhverv blev taget af bordet, for yderligere politisk behandling forud for godkendelsen af 

denne. 

 

11. Eventuel 

Intet 

 

Næste møder: 

Fællesmøde – Lokalrådene onsdag den 9. november 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. november hos Jan 

Bestyrelsesmøde onsdag den 14. december hos Gitte   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


