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Vi ønsker: Muligheder for udstykning af byggegrunde på 
Skolebakken i Ødis. Fokus på området ved Ødis Sø og 
herlighedsværdien, naturen og de rekreative områder, historien. 
Initiativer og projekter, der gør Ødis attraktiv for nye beboere.  Et 
udvidet samarbejde mellem institutioner, beboere og 
Sogneforeningen. Fælles kommunikationsplan for alle tre landsbyer 
og en fortsat fremhævelse af kvaliteten ved landsbysamfundet. Ny 
hjemmeside.  

Bestyrelsen for Sogneforeningen 
 



Baggrunden – historikken: 
Landsbyerne Ødis, Ødis Bramdrup og Fovslet har et stort ønske om, at der forsat sker en udvikling og en 

tilflytning af nye beboere, så landsbyerne fremstår som attraktive levedygtige områder i en del af Kolding 

Kommune og Trekantområdet. 

På møder i ”Tænketanken ØSU” i september 2014 og januar 2015 samt på Kickstartmødet i marts 2015 

fremkom deltagerne med et væld af gode ideer og forslag til initiativer, der kunne iværksættes. 

Sogneforeningen påtager sig arbejdet med at prioritere initiativerne. 

Kolding Kommune har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til muligheder for byggegrunde, herunder den 

nødvendige ændring fra landzone til byzone, inklusive de mulige dispensationer i forhold til afgiften til 

Kolding Spildevand. Det er Sogneforeningens holdning, at de berørte lodsejere ikke må blive ramt 

økonomisk ved en overgang til byzone og at eksisterende landbrug ikke må stilles ringere. Der forventes en 

afklaring i løbet af et år, ca. medio 2016 samt et eller to borgermøder inden en eventuel lokalplan 

sendes i høring før beslutningen. 

Masterplanen: 

Byggegrunde: 

 Nye udstykninger: Der er igangsat et arbejde i kommunalt regi. Det er et ønske, at det er 

kommunen, der udstykker på Skolebakken. 

 Huludfyldninger: Eventuelle byggegrunde som huludfyldning, tages med i det kommunale 

forarbejde. 

 Landzone contra byzone: Forslag under udarbejdelse i kommunalt regi. 

 

Tidshorisont: Møde mellem kommunen og to-tre medlemmer af Sogneforeningen ultimo august 15 

og borgermøder før offentlighedsfasen. Forslag til ny lokalplan kan forventes færdig ultimo 2016. 

 

Ødis Sø: 

 Fokus på søen, som et aktiv i landsbyen: Der udarbejdes en plan for et projekt for det offentlige 

område ved Ødis Sø i kommunalt regi. Sogneforeningen er med på sidelinjen. 

 

Tidshorisonten: Projektet færdigt ultimo2015, herefter søges der forskellige fonde til realisering af 

projektet. Kommunen og Sogneforeningen er tovholdere. 

 

 Medborgerhus ved Ødis Sø: Tina Bihl har som et eksamensprojekt udarbejdet forslag til et 

medborgerhus, beliggende ved Ødis Sø.  

 Initiativer ved søen:  

Der afholdes et møde i september, hvor forskellige initiativer planlægges. F.eks.: 

SØ-fest evt. med regatta på søen 

Sommer ved søen 

Et Ødisløb til bens eller på cykel afsluttende med en fest ved søen  

”Sculptures by the Lake” med deltagelse af lokale kunstnere, Skolen og Børnehuset 



Juletræ på søen 

Faste grillpladser som i Sydeuropa 

Synlig skiltning fra bycentrum til søen 

 

Tidshorisonten: Realiseringen af nogle af de forskellige forslag til aktiviteter ved søen fordeles 

mellem foreninger og institutioner på mødet i september 15. 

 

 Stier langs søen: Der eksisterer et stort ønske om, at der etableres stier rundt om hele søen. Om 

det er muligt vides ikke.   

Naturen: 

 Skovene som rekreative områder: Et naturligt aktiv, som bør nævnes i alle salgsopstillinger hos 

ejendomsmæglere.  

 Stisystemerne: Oversigten over de forskellige stisystemer i området bør være tilgængelig på en 

infotavle i bycentrum. Der kunne arrangeres traveture som en præsentation af stierne. 

 Trafikken, herunder den offentlige trafik: Den tunge trafik bør ud af landsbyerne og forbedret 

offentlig transportmuligheder ønskes. 

 

Tidshorisont: Ansøgning af infotavle bør udfærdiges af ”sti-udvalget” ligesom udvalget kunne være 

tovholdere i traveture – dette afklares på mødet i september 

Institutionerne: 

 Børnehuset med vuggestue og børnehave: Stort ønske om tilflytning af børnefamilier samt et ønske 

om intensiv reklame for at få nye forældre til vælge netop Børnehuset frem for vuggestuer og 

børnehaver andre steder. Der bør være en meget tidlig kontakt til mødre-grupperne, idet 

forældrenes valg af institutioner ofte foregår rigtig tidligt og dermed bliver udslagsgivende for 

tilgangen af nye børn til Børnehuset. 

 

Tidshorisont: Børnehuset tager selv initiativ til ovenstående og samarbejder med Ødis skole. Dette 

arbejde foregår formodentlig allerede, ellers bør dette ske hurtigst muligt 

 

 Skolen fra 0.-6.kl: Den gode historie om skolen fortalt igen og igen. Samarbejde med Børnehuset 

foregår allerede. Via skolens hjemmesideorienteres om fælles aktiviteter i landsbyen. 

 

Tidshorisont: Orientering om landsbyens aktiviteter og mulighed for læsning af Sogneavisen er 

etableret. 

 

 Plejehjemmet : ?? 

 

 

 

 



Kommunikation: 

 Nyt navn til Sogneforeningen: Sogneforeningen vil på generalforsamlingen i februar 2016 foreslå et 

nyt navn til foreningen. Det nye navn bør være mere dækkende, idet ordet ”Sogn” i nutiden 

forbindes med noget kirkeligt og ikke en forening af landsbyer. 

 

Tidshorisont: ultimo 2015 

 

 Ny hjemmeside: Den nuværende hjemmeside er ikke tidssvarende. Sogneforeningen undersøger 

muligheden for at finde en person, der kan fremstille en ny og mere spændende hjemmeside. 

Desuden skal der findes en person, der har tid og lyst til at vedligeholde den. 

 

Tidshorisont: sep.-okt.2015. 

 

 Sogneavisen i moderniseret udgave og med et ændret navn: Sogneavisen i den nuværende form 

har eksisteret i mange år, og ønsket om at få en udgave i farver er stort. Det er en udfordring af få 

beboerne i sognet til at betale for Sogneavisen, som derfor er meget afhængig af 

reklameindtægten. Der linkes til Sogneavisens seneste udgave på Ødis Skoles hjemmeside samt på 

Sogneforeningens kommende hjemmeside.  

 

Tidshorisonten: Niels Christensen er kontaktperson til skolen vedr. koblingen til skoleintra. 

 

 Kommunikationsplan – den gode historie fortælles offentligt: En fælles strategi for hvor der 

informeres, og hvem der har ansvaret.  

 

Tidshorisonten: Strategien aftales på det store møde i september 

 

 Revidering af og genoptryk af ”Velkomstfolderen”:  

Tovholder: ? 

 

Tidshorisont: medio 2016. 

 

 Det sker i Ødis: Indtil den nye hjemmeside er et faktum, kunne beboerne opfordres til at bruge 

Facebooksiden” Det sker i Ødis”. 

 

Tidshorisont: Her og nu samt i sogneavisen til august 

Foreningerne: 

 Foreningernes engagement i og deltagelse i promoveringen af landsbyerne: Der foregår allerede 

mange aktiviteter i landsbyerne. De foreslåede fælles initiativer kræver stort engagement og 

deltagelse fra beboerne.  

 Samarbejdet mellem alle foreninger: Opretholdelse af den fælles kalender, så alle er orienterede 

om, hvad der sker og hvornår. 



 Synliggørelse af hvad der foregår i de forskellige foreninger: ”Den gode fortælling” om hvad der 

sker, samt inddragelse af nye beboere i landsbyerne er vigtig. 

 

Tidshorisont: På det store møde i september fordeles ansvaret for afholdeles af de nye fælles 

aktiviteter. Sogneforeningen er udelukkende tovholdere. 

Historien: 

 Sognets historie: Hvem kan fortælle den? Og hvordan? En lille film? 

 Historiske steder: Hvor er de, og hvilken historie knytter sig til dem? Hvordan bliver kendskabet til 

dem udbredt? 

 Traditioner: Der er rigtig mange traditioner. Udfordringen er, at få ny beboere til at deltage. 

 

Tidshorisonten: En stadig løbende proces  

Kultur: 

 Ødis revyen  

 Koncerter i Kirken 

 Arrangementer i forsamlingshuset 

 Nye forslag??? 

 Børneteater: Der er fremkommet et forslag om at etablere et børneteater. 

 

Bycentrum: 

 Informationstavler ønskes i Ødis, herunder info om stisystemer og adgangen til sø og skov: 

Der rettes henvendelse til kommunen vedr. infotavler i lighed med tavler langs andre stisystemer i 

Kolding kommune.  

Tovholdere er ”stifindergruppen” 

 

Tidshorisont: ultimo 2016 

 

 Forskønnelse af bykernen i alle tre landsbyer – evt. ”gør byen smuk-dag” efterfulgt af en fælles 

spisning: 

Der fastsættes en dato for en fælles ”make-over” af landsbyerne. 

Der laves aftaler om hvem der står for hvad, samt økonomien. 

 

Tidshorisont: Dato fastsættes til en lørdag i april 2016 

Kommentarer: 

 Det er Tænketankens holdning, at der i første omgang skal fokuseres på Ødis, som er 

”hovedbyen”, når der tænkes udvikling af landsbysamfundene. En udvikling der, formodentlig 

vil have en afsmittende virkning på udviklingen i Fovslet, Ødis Bramdrup. 


