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Referat for bestyrelsesmøde d. 17. februar kl. 19.30 hos Thorkild 
 
Deltagere: Henning, Thorkild, Mogens, Hans, Hans Erik 
Referent: Hans Erik 
 

1. Opfølgning/gennemgang af referat fra sidste møde.  
• Retningslinjer for høringer i Lokalråd – udkast endeligt godkendt - skal på 

hjemmesiden 
• Henvendelse til kommunen vedrørende Krogstrupvej - OK 
• ”Demokratisering” – hvem sidder i Torrild Lokalråd - udkast endeligt godkendt – 

skal på opslagstavlen ved Kirken og hjemmeside 
• Gas - Selskabet Naturgas Midt spørges vedr. muligheden for private gastilslut-

ninger i Torrild - OK 
• Fensholt - Henvendelse til forvaltningen - OK 
• Generalforsamling - Bestilling af forsamlingshuset den 10 marts (lille sal) og 31. 

marts store sal - OK 
 
2. Evt. beslutning om hensigtserklæring for referater mv. 

• Referater: Korte beslutningsreferater. Forståelige i korte vendinger for borgere 
der ikke har deltaget i selve mødet 

• Hjemmeside, layout: Etablering af ’Nyhedsboks’ med kort beskrivelser af igang-
værende opgaver 

 
3. Endelig godkendelse af retningslinjer for bestyrelsesarbejde - Oplæg endelig godkendt – 

skal på hjemmesiden 
 
4. Indkomne svar fra Miljø og Teknik Udvalg (MTU), Odder Kommune, videreformidles til 

de berørte parter med bestyrelsens kommentarer vedføjet, generelt med en opfordring 
om at deltage i GF til meningsudveksling 

 
5. Naturgasledningen gennem Torrild. Firmaet gives besked vedr. at det vil være fint om 

de selv arrangerer info. møde i Torrild.  
 

6. Brug af opslagstavlen. Èn med bestyrelsesinfo. Èn med indkaldelse til GF – skal op in-
den d.24.feb. 2014. 
 

7. Generalforsamlingen (GF) d.10. marts 2014 
 
• Overordnet tidsplan for GF 

 
o 19.30-20.15 GF – dagsorden iht. vedtægter 

� Forslag til dirigent – kandidater forespørges 
� Beretninger: Status og gennemgang af igangværende sager. (Fensholt 

kloakering, Haldshavevej, Grobshulevej og Krogstrupvej samt de planlag-
te vindmøller mv.) 

� Valg, 2 til bestyrelsen, 2 suppleanter. Revisor – kandidater forespørges 
�  
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o Efter GF – 19.30-21.45: 
� Menings tilkendegivelser ifm. Trafikforhold, Vindmøller og øvr. udvikling i 

Torrild 
 

8. Planlægning af borgermøde vedr. vindmøller d. 31. marts 2014 
 

o Tidsplan Kl.19-21:45 
� Oplægsholdere 

• MTU – Maks. 20 min. 
o Præsentation af projektet / politisk beslutning bag projek-

tet 
o VVM redegørelse, procedure/proces 

• Ecopartner – Maks. 15 min. 
o Præsentation af deres deltagelse i projektet 

• Vindmøllefolket – Maks. 30 min. ved to indlægsholdere. 
o Præsentation af deres syn på projektet – en til to indlægs-

holdere 
� Efterfølgende høring – ca.1 time 40 min. inkl. kaffe 

 
o Formøde med vindmøllefolket vedr. folder, planlagt til d.3.marts 

 
9. Evt. - Intet 

 


