
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. december 2022.  

Tilstede:  

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt.  
 

2. Grønt partnerskab – Amstrup 
              Der kommer en ansøgning til Lokalrådet på baggrund af  

 budgettet. Derudover skal der også ansøges fonde.  
 

3.  Grønt partnerskab – Falling 
 Der har været afholdt møde d. 24. november omkring 

branddammen, og om vi skal fortætte dette arbejde. Der er 

kommet positive svar tilbage til arbejdsgruppen.   Der er aftalt 
et nye møde d. 9. januar 2023.  

 
4. Grønt partnerskab - Oldermandshøjen  
 Der har været en del mailkorrespondance mellem Lokalrådet og 

Friluftsrådet for at få de penge, vi har fået til projektet.    
 Forslag om dato for indvielse, af Oldermandshøjen, er indtil 

videre 29. april 2023. Poul Henning og Knud vil lave et udkast til 
et program til næste møde i Lokalrådet.   

 

5.              Henvendelse fra borgerne 
Vi har fået en henvendelse fra en borger omkring støtte og lokal 

opbakning til Ørting Handelsplads.  Det er gået rigtig godt med 
besøg af Pandekagebilen, som donerede indtægten til 
Handelspladsen.   

 
   

6.  Planlægning er møder foråret 2023 
 Se nedenunder.  
 

7.  Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
Fjordpastoratet har taget initiativ til fællesspisning i Sognehuset 

i Ørting for børnefamilierne i Fjordpastoratet d. 15. marts 2023, 
kl. 17  



 

Vi vil undersøge, om det er muligt at få en seddel/et indstik med 

aktiviteter i kirkebladet i Lokalrådets område.  Vi vil tage det 
med på dialog-mødet med vores lokale foreninger d. 18. januar 

2023.    
 

Vi er kommet til at mangle vinteropbevaringsplads til vores 
flagstænger. Vi har 14 flagstænger, 6 meter lange.  Vi forsøger 
at finde et nyt sted.   

 
 

8. Eventuelt  
 Ørting Lokalpost har lavet en artikel om Spisevenner.  
  

 Husk ansøgningsfrist til Aura’ lokalpulje 25. maj 2023, hvis vi vil  
 søge tilskud til arrangementer.  

 
 
 

Mødekalender 2023:  
Bestyrelsesmøde torsdag d. 12. januar hos Poul Henning  

Dialogmøde onsdag d. 18. januar kl. 19 hos Dinesen i Falling  
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. februar  
Fællesmøde med de øvrige lokalråd 14. februar  

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. marts    
Generalforsamling tirsdag d. 28. marts kl. 19 hos Dinesen i Falling 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. april  
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. maj   
Fællesmøde med de øvrige lokalråd 10. maj 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. juni   
 

 
 

                  

    
   

  
  

   
  
 

 
 

 

 


