
Referat bestyrelsesmøde Torrild Lokalråd 9.6 2016 

1. Mogens valgt som referent 

2. Dagsorden godkendt 

3. Dialogmøde den 24 maj:  

Lokalråd kan blive medlem af Landdistrikternes fællesråd. Vi valgte ikke at melde os ind som 

selvstændigt medlem, men kunne melde os ind som Odder fælles lokalråd, sammen med de øvrige 

lokalråd senere. 

LAG: Gjorde på mødet opmærksom på at der er midler at søge gennem forskellige puljer til 

udvikling i landområder. Vi vil overveje at søge LAG midler til legepladsen.  

Odder kommune har stillet en pulje til rådighed (250000) som kan søges af lokalrådene. Vi vil lægge 

billet ind på penge til udvikling af legepladsområdet, og søge LAG midler, støtte fra TIB, Kvickly, 

folkeaktier? og andre steder. 

Der er møde den 22 juni om fordeling af midlerne. Heidi og Fie deltager.  

Det var i øvrigt en hyggelig aften med mange nyttige informationer. 

Vi vil foreslå at lokalrådene får mere indflydelse på dagsordenen til kommende dialogmøder.  

HE melder tilbage til Martin Hauge herom. 

 

4. Opfølgning på trafikbesigtigelsen 

 

Vi har fået svar på besigtigelsen fra politiet. De har godkendt småting i forhold til trafiksikkerheden. 

Der kommer hajtænder ved Bygaden/ Haldshavevej. Der kommer 40 km tavler op ved svinget på 

Krogstrupvej.  Der kan sættes skilte op på Vandværksvej med 40 km fartbegrænsning, hvis der 

kommer fartdæmpende foranstaltninger. Der kan ikke laves generelle hastighedsbegrænsninger på 

Krogstupvej.  

Vi blev enige om at referatet af besigtigelsen, med de sidste tilføjelser fra politiet skal omdeles. 

Thorkild tager kontakt til Martin Hauge og får de seneste melding fra forvaltninger med i skrivet. 

Thorkild færdigredigerer.  Og vi uddeler i løbet af sommeren. 

Bestyrelsen vil løbende følge op på de ting der ”hænger” efter besigtigelsen. 

Beboerne Vandværksvej opfordres til at finde sammen og komme medforslag til fartdæmpende 

foranstaltninger.  

Beboerne langs landevejen opfordres ligeledes til at finde samme og komme med forslag til at øge 

trafiksikkerheden ud fra beskrivelsen. 

 

Der er lavet trafiktælling på krogstrupvej. Der kommer 1500 køretøjer om dagen!.Der er lavet 

trafiktælling på Grobshulevej.  Vi ser også gerne at der bliver lavet trafiktælling Kongshusvej, så vi 

kan danne oset billede af den reelle trafikmænge. Også gerne kombineret med fartmålinger. Vi vil 

opfordre kommunen hertil. Thorkild forespørger.  

 

5. Der er landsbytræf i Hornsyld den 10 september. Vi deltager ikke denne gang.  

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Bestyrelsesarbejdet.  

 

Hvordan holder vi styr på dokumenter fra i sær korrespondancen fra kommunen.? 

Det blev vedtaget at officiel korrespondance udprintes og sættes i en mappe der opbevares hos 

formanden. Det vil give os historikken. 

 

Foldere 

 Vi besluttede at uddele en folder i forbindelse med besigtigelsen. Skal helst være færdig  

Inden sommerfesten så den kan uddeles der.  HUSK altid mailadresser og hjemmeside. 

Digital folder til HE til hjemmesiden. 

Ruteoversigten sendes til Heidi 

Opslag til udhængskassen  overgår til Heidi 

 

7. 

Udviklingsplan 

Mogens beskrev planerne om hvordan får processen omkring udviklingsplanen 

Thorkild skiver om trafik, historie 

HE vil skrive noget om naturen og kvalitet af lokalområdet (evt. stier) 

Heidi hvordan opleves torrild- hvordan udvikles området omkring boldbanen 

Fie skriver om aktiviteter 

Mogens finder oplysninger om demografi 

Mogens fylder huller ud.  

Kladder/ udkast færdige til bestyrelsesmødet i september. 

 

EVT.  

Jernbanen. Det ser ud til at linjeføringen omkring Torrild indtil videre er skrinlagt. Vi afventer og 

følger udviklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


