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Formandsberetning for Torrild Lokalråd, 2018-2019

Torrild Lokalråds formål er ganske kort:
•
•
•

At være lokalområdets talerør til det offentlige, andre lokalråd m.v.
At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling – herunder fysiske, kulturelle og
demokratiske værdier,
At synliggøre Torrild og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et endnu mere
attraktivt sted at bo, leve og virke

Geografisk dækker Torrild lokalområde det gamle Torrild sognekommunes distrikt, og området har samme
udstrækning som nuværende Torrild kirkesogns område.
Torrild Lokalråd indgår tillige i Fordelingsrådet for Lokalråd i Odder Kommune, der forestår modtagelse,
behandling og prioritering af ansøgninger om kommunale lokalrådsmidler til aktiviteter og projekter i
lokalområderne.
Torrild Lokalråd holdt senest ordinær Generalforsamling (GF) d.15.marts 2018, hvor der blev valgt en
bestyrelse til at varetage opgaverne. Bestyrelsen bestod efter denne GF samt efterfølgende konstituering af
følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Hans Erik Lykke Hansen, Bygaden 13A – formand
Heidi Pettersson, Vandværksvej 1 – næstformand
Mogens Bedsted, Vandværksvej 2 – kasserer
Jesper Jensen, Skellergaardsvej 23
Gert Frederiksen, Bygaden 13C
Ejgil Rasmussen, Bygaden 21 – suppleant
Jøren Yding, Skellergaardsvej 21 - suppleant

Vi har i perioden forsøgt at organisere vores arbejde ved bla.:
•
•
•
•

6 ordinære bestyrelsesmøder i Torrild Lokalråd
Fællesmøder / fordelingsrådsmøder m. øvrige Lokalråd i Odder Kommune
Fællesmøde mellem Lokalrådene og Odder Kommune i Pakhuset
Dialogmøder med Odder Kommune - Miljø, Teknik og Klimaudvalget – bla. med introduktion af
mulighederne omkring Flex-bus og Flex-ture for borgere i Odder Kommune

De store arbejdsområder har været:

Trafikforhold
Behandling af COWI rapport omhandlende forslag til forbedringer på Nygaardsvej / Kongshusvej forløb
gennem Torrild på borgermøde i Torrild forsamlingshus d.15.marts 2018. Der er i alt i Odder Kommune
afsat 4,8 mill.kr. til den samlede realisering af trafiksikkerhedstiltag baseret på input fra COWI rapporten.
Dvs. der er forventes udmøntet ca. 1,2 mill. kr. p.a. i perioden 2018-2021.
Odder Kommune har lovet at involvere de enkelte Lokalråd i fremadrettede tiltag omkring eks.
trafiksikkerhed, hvor eks. Trafiksikkerhedsgruppen i Odder Kommune nu fremadrettet også kommer til at
bestå af lokalrådsformændene.
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Input fra Borgermødet er efterfølgende indskrevet som kommentarer i Torrild Lokalråd Udviklingsplan
2018-2019.

Udviklingsplan Torrild
Vi har arbejdet ud fra den i 2018 godkendte Torrild Udviklingsplan 2018-2019 og forsøgt ift. de
forhåndenværende ressourcer at holde fokus på de skitserede udviklingsområder:
•
•
•
•

Trafik – indsamling af kommentarer via Borgermøde til COWI rapport indskrevet i Udviklingsplanen
Vækst
Natur – eks. sti fra Torrild ud af Haldshavevej - via Kirkeskoven til Nørreskoven og retur til Torrild
via Nørreskovvej - er indsendt for at få markeret og skrevet ind på kort
Fællesarealer, herunder Legeplads

Lokalrådspulje:
Lokalrådspuljen er kommunale midler til aktiviteter og projekter i lokalområderne, hvor Odder Kommune
itv. har tildelt lokalrådene i kommunen – i alt pt. 12. stk. – en samlet sum af kr.250.000,- til både drift af
lokalrådene og tilskud til projekter.
Torrild Lokalråd indgår tillige i Fordelingsrådet for Lokalråd i Odder Kommune, der forestår modtagelse,
behandling og prioritering af ansøgninger om kommunale lokalrådsmidler til aktiviteter og projekter i
lokalområderne.
Lokalrådene besluttet at de enkelte Lokalråd i Odder Kommune ifm. ny-opstart skal have kr.10.000,-, og at
alle lokalråd derefter får kr.5.000,- som årligt driftstilskud. De resterende midler eks. i 2018 ca. kr.160.000,blev så alle i marts 2018 efter vurdering og prioritering i Fordelingsrådet udmøntet til div. projekter. Eks.
blev Torrild Forsamlingshus tilgodeset med kr.32.000,- ifm. en ansøgning om en udvendig terrasse. Denne
er nu færdigbygget for Forsamlingshus foreningen har fået refunderet udlæg indenfor tilsagn.
Retningslinjer og ansøgningsskema findes på Torrild Lokalråd’s hjemmeside – Formål:
www.torrildlokalraad.dk
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