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Jeg vil gerne komme med en indsigelse til ovennævnte forslag. Andre har indsendt indsigelser til 

indholdet og formen i selve lokalplanforslaget. Jeg er heller ikke tilfreds med hverken indhold eller 

udformningen af forslaget, men mit egentlige ærende er, at tilkendegive min utilfredshed med selve 

processen og at man, med den viste fremgangsmåde, tillader sig at blæse på samtlige beboere på 

Kær halvø. 

 

Jeg finder det totalt uacceptabelt, at man for det første ikke orienterer landsbylauget om, at der er 

udformet et forslag, så bestyrelsen har en mulighed for at meddele medlemmerne af landsbylauget 

om dette forslag. 

 

Men jeg synes måske nok, at det er endnu mere uforståeligt, at man ikke på et langt tidligere 

tidspunkt i processen – allerede da man erfarede, at man i kommunen havde et behov for områder til 

erhvervsudvikling o.lign. – indgik i en dialog med landsbylauget, som burde være den naturlige 

samarbejdspartner for kommunen i den slags sager, og som (også af kommunen) er valgt til at 

varetage de berørte beboeres interesser. 

 

For mig er det et udtryk for en helt urimelig form for magtarrogance. Vi oplever det, som om at 

kommunen ikke ønsker at delagtiggøre os i de planer, som i allerhøjeste grad vil komme til at 

påvirke os i vores nærmiljø. 

 

Hvis ikke kommunen ønsker at involvere de berørte landsbylaug i de slags processer, så har jeg 

svært ved at se, hvad formålet har været med at etablere landsbylaugene og for den sags skyld også 

landdistriktsudvalget og landsbyforummet. Hvis man tror, at man kan få borgerinddragelse ved at 

tilbyde borgerne indflydelse, når der skal fordeles blomsterkummer eller træskulpturer så er jeg 

bange for, at man forregner sig. Hvis man derimod vil have demokrati og folkelig interesse for 

kommunalt udvikling, så bliver man nød til at inviterer til dialogmøder, når der er behov for det. 

 

Samtidig er forslaget også en hån og et overgreb mod den tidligere udarbejdede bevarende lokalplan 

for Kær-Ormstoft (Lokalplan nr. 9 – 0109) og det arbejde som en række af beboerne herude har 

været involveret i. I den bevarende lokalplan lægger man stor vægt på at beskytte området mod en 

uhensigtsmæssig udvikling. Både i forhold til byggeri, men også i forhold til indgreb i det 

kulturlandskab, som man dengang fandt, var meget værdifuldt. Man taler i planen om, at det er 

vigtig at ny bebyggelse, ikke hindrer det frie udsyn over landskabet, som er karakteristisk ved Kær-

Ormstoft.!!!  

 

Jeg vil med denne indsigelse samtidig opfordre kommunen til at stille forslaget i bero og indkalde 

repræsentanter for landsbylauget til et møde hvor første punkt på dagsordenen er en afklaring af 



hvorledes vi kommer i gang med at udforme en lokalplan, der tager hensyn til både kommunens 

helt legitime ønsker, men så sandelig også de berørte beboeres behov og ønsker for en hverdag i 

trykke og smukke omgivelser. Hvis vi kan blive enige om processen og hvilke præmisser 

lokalplanen skal bygge på, så er jeg sikker på, at det vil være en gevinst – både for kommunen, 

beboerne og demokratiet! 
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