
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 22. november 2022. 

 

Tilstede: Anna-Marie Nielsen, Poul Henning Jensen, Allan Rosenkrans, Jan Sørensen, Jan 

Kjærsgaard (referent) 

Afbud: Gitte Dinesen, Knud Appel 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Grønt partnerskab – Amstrup 

Hvis den tidligere losseplads skal inddrages i det grønne partnerskab, skal det afklares i 

forhold til vejadgang til området. 

Ift. udgravning af de nye vandhuller (søerne) på Brandbygegaard skal der indgås aftale 

med en entreprenør herom. 

Ny mødedato er ikke p.t. aftalt. 

3. Grønt partnerskab – Falling 

Nyt møde den 24. november 2022.  

For at skabe de bedste forudsætninger for området skal der tilkøbes noget jord. 

Der ud over skal der på sigt indgås aftaler omkring pasning af de grønne områder. 

 

I den forbindelse kan der eventuelt laves et Grønt Laug der kan stå for vedligeholdelse mv. 

flere steder i lokalområdet: legepladsen i Ørting, Oldermandshøjen, regnvandssøen i Ør-

ting, i Amstrup m.v.  

Til det formål skal der laves en aftale med Odder Kommune om, at de stiller de nødvendige 

redskaber til rådighed. 

4. Trafiksikkerhed i Falling 

Tilbagemeldinger på prøveopstillingerne er indsendt til Odder Kommune, inklusiv bemærk-

ninger fra borgerne i Falling. 

En borger har anmodet politiet om, at der foretages en fartkontrol på Alrøvej, da trafikmå-

lingerne her fortæller at der køres alt for stærkt. 

5. Grønt partnerskab – Oldermandshøjen 

Der vil inden for kort tid blive sendt afrapportering til Friluftsrådet for at modtage de tildel-

te midler til projektet. 

Der forventes en officiel indvielse den 29. april 2023. 

6. Ny fritidsstrategi – Odder Kommune 

Lokalrådet er enig om, at der mange steder står: Vi vil – men ingen steder står der noget 

konkret om hvordan! 

 

 



7. Placering af biogasanlæg i Odder Kommune 

Lokalrådet havde en dialog omkring det forarbejde Torrild Lokalråd har udarbejdet i forhold 

til placering af et kommende biogasanlæg i Odder Kommune. 

Bestyrelsen er splittet i forhold til, hvorvidt det er en god ide med biogas og derfor kan vi 

ikke give en samlet tilbagemelding til Torrild Lokalråd. 

8. Nabogo 

Odder Kommune har indgået et samarbejde med nabogo for at forbedre mulighederne for 

samkørsel - https://www.odder.dk/nyheder/nyheder/samkorsel-med-nabogo/  

Ordningen henvender sig i vores optik mest til kollegaer m.v. hvor man har faste tidspunk-

ter på dagen, hvor man kører til og fra sit arbejde. 

9. Fællesmødet med de andre lokalråd den 9. november 

De store punkter på mødet var Biogasanlæg samt nabogo. 

I forhold til sidstnævnte var der et oplæg fra en repræsentant fra nabogo. 

10. Generalforsamlingen 2023 

Poul Henning flytter til Odder og hans plads i bestyrelsen foreslår bestyrelsen overtages af 

nuværende suppleant Allan Rosenkrans. 

Gitte er ligeledes på valg. 

Jan Sørensen er villig til at forsætte som suppleant. 

Bestyrelsen vil gerne om der kunne findes et medlem til bestyrelsen fra Ålstrup. 

11.  Samarbejde med andre i lokalområdet 

Bestyrelsen drøftede opslag fra Ørting Hallen om at støtte op om de lokale foreninger. 

Generelt er der i hele landet p.t. udfordringer med at finde frivillige til foreninger m.v., så 

det er ikke kun i vores område at den udfordring eksisterer. 

Lokalrådet håber at alle foreninger m.v. vil deltage i vores årlig dialogmøde, som vil finde 

sted i løbet af januar måned 2023 for, at vi i fælleskab kan drøfte hvordan vi holder liv i 

vores lokalområde. 

12. Henvendelse fra borgerne 

Der har ikke været henvendelse siden sidste bestyrelsesmøde. 

13. Hjemmeside 

Vores nuværende abonnement hindrer udarbejdelse af en god hjemmeside.  

Derfor besluttes at tilkøbe mere plads til en samlet pris på ca. kr. 1.300. 

På sigt vil vi forsøge at finde nogle virksomheder m.v. der vil være sponsorer på hjemme-

siden imod en reklame m.v. 

14. Siden sidst 

a) Mobilmast i Ørting 

Der er indgivet klage til Planklagenævnet om den nyeste placering af masten. 

15. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne 

Poul Henning:  

Har været i dialog med folkene omkring lokalarkivet Ålstrup som gerne vil hjælpe med at 

arkivere billeder m.v. fra hele lokalområdet. 

Der er spisevenner igen den 12. december 2022.  

Henvist til hjemmesiden:  https://www.landsbyviden.rm.dk/ hvor der blandt andet er en 

oversigt over puljer og fonde, hvor der kan søges om midler. 

16. Eventuelt 

Der er indgået en aftale med Odder Kommune om, at vi i år på grund af de høje elpriser 

ikke sætter julelys op på stationspladsen. 

Odder Kommune betaler for strømmen og det er ikke muligt at sætte en timer på anlægget 

så julelysene vil være tændt sammen med den øvrige gadebelysning. 

 

Næste møde: onsdag den 14. december 2022 hos Gitte 

https://www.odder.dk/nyheder/nyheder/samkorsel-med-nabogo/
https://www.landsbyviden.rm.dk/

