
 

Referat af generalforsamling i Torrild lokalråd 

 Torsdag den 17 marts 2016 kl. 19.00 I forsamlingshuset  

 

Formand for lokalrådet Henrik Iversen bød velkommen og startede mødet  

Dagsorden ifølge vedtægterne  

1. Valg af dirigent  

Henning Olesen blev valgt til dirigent 

2. Beretning ved Formanden  

Henrik kom ind på de sager lokalrådet havde behandlet. Han beskrev den langsommelige 

proces det er at få skabt en god dialog med kommunen. En dialog der udvikler sig i positiv 

retning. Borgermødet med kommunalbestyrelsen og forvaltningen var et skridt i den rigtige 

retning. Henrik fortalte at lokalrådet havde udfærdiget en beskrivelse af vejforholdende og 

at forvaltningen vil komme til en besigtigelse sammen med lokalrådet.  

Sagen med vindmøllerne endte med en vedtagelse efter en hård kamp. Der er dog stadig 

klagesager i gang.  Bestyrelsen arbejder forsat på udviklingsplanen.  

 

3. Regnskab ved kassereren 

Mogens fremlagde det reviderede regnskab, om blev godkendt uden spørgsmål eller 

kommentarer. Kasse beholdningen er ca.12.000 kr.  

 

4. Indkomne Forslag  

Ingen indkomne forslag 

5. Valg  

Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. 

 

Hans Erik Lykke Hansen blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Heidi Pettersson 

 

Rene og Thorkild blev valgt som suppleanter  

Bent Lind blev valgt som revisor  

 

6. Evt.  

 

Der var forespørgsel om besigtigelsen sammen med forvaltningen var offentlig. Lokalrådet 

mente ikke det var en god ting med for mange mennesker, men opfordrede til at alle kunne 

komme med forslag til hvad der skal besigtiges.  

Vigtig at kommunikere via SMS, hjemmeside og Mail gerne i samarbejde med 

borgerforeningen. Man er glade for at der også kommer foldere 



 

 

Der var en livlig debat under eventuelt. Alle punkter der hører til udviklingsplan er overført 

til referatet af den efterfølgende debat om udviklingsplan for Torrild  

Debat omkring Udviklingsplan for Torrild efter GF 2016 

 

Legeplads:  

 Heidi Petterson havde udarbejdet et fint forslag til anlæggelse af en ny legeplads ved sportspladsen. 

Hun har indhentet tilbud og alle legeredskaber er i orden. Der var tilslutning til projektet. 

Lokalrådet bakker op men det skal afgøres hvem der formelt står for projektet, der jo skal ligge på 

kommunal jord.  

Togbane.  

Fie havde været til høring om den Nye togplaner og redegjorde for hvordan planerne så ud. Banen 

kommer ind i Odder kommune (Torrild). Flere mente at det var for dårligt at kommunen ikke havde 

meldt noget ud. Lokalrådet kontakter kommunen med henblik på en høring som der har været i de 

omliggende kommuner.  

Ældreboliger 

I forbindelse med tidligere drøftelser omkring udvikling af Torrild, er der tidligere fremsat ønsker 

om ældrevenlige boliger, således at de ikke ønsker at fraflytte Torrild når de bliver ældre kan blive 

boende. Der var en god debat om emnet. Det blev fremhævet at det var vigtigt med en god offentlig 

transport hvis der skulle være ældreboliger.  

Vækst. 

Der blev igen drøftet vækst. Som på tidligere møder er der stemning for at Torrild skal udvikle sig, 

men i et roligt tempo. Der blev ønsket en redegørelse for hvordan befolkningssammensætningen i 

Torrild er, med henblik på at hvis der kommer tilstrækkeligt mange børn kunne der være mulighed 

for pasningsmulighed i Torrild?  

Torrild fordel er helt klart den centrale placering 

Stier omkring Torrild.  

Bestyrelse gjorde rede for tanker om at lave gangstier omkring Torrild. Der blev gjort opmærksom 

på at det skulle ske i respekt for landbruget; beskyttelse af afgrøder, henkastning af affald, løse 

hunde, og hensyn til jagten. Når dette er sagt er der opbakning til at arbejde videre med at etablere 

stier.  

 



 

Kloakker 

Vi drøftede kloakforholdene på Krogstrupvej, Vandværksvej og på Skolevej og Bygaden, at der var 

mange kloakker der var” bygget” så de ikke kunne modtage vandet og vi oplyste, at vi ville nævne 

kloakforholdene ved besigtigelsen.   

Det blev også nævnt at der var rigeligt med rotter for tiden.  

 

 

   


