
Torrild Lokalråd, Bestyrelsesmøde d.14.september 2015 
 
Deltagere: Henrik, Mogens, Søren, Fie, Thorkild, Hans Erik 
 
Dagsorden 
  

1. Status på vindmøllerne 
a. Høringsperiode overstået medio juli 2015 
b. Pt. ingen status/beslutning fra MTU og/ell. byråd. Afventer at sagen er 

behandlet i MTU 
2. Status på vejprojekter 

a. Grobshulevej: Planlagt færdig november 2015. Beplantningsplan? Vedli-
geholdelsesplan, areal? Cykelsti forbindelse ind til Torrild by? 

b. Krogstrupvej: Det er lagt asfalt i vejkanter/huller. Flere uheld og nærved 
uheld… Manglende udsyn og huller i vejkant 

3. Møde med kommunaldirektøren Henning Haahr 
a. Positivt møde afholdt med Henning Haahr og Martin Hauge. Der blev af-

talt afholdelse af et borgermøde i Torrild i november 2015 
b. Thorkild udarbejder notat til Odder Kommune ift. status på vejprojek-

ter……overordnet trafikplan…. Forberedelse til november møde i Torrild – 
en torsdag 

4. Udviklingsplan (hvordan?) 
a. Torrild – Idéer til udvikling & Registrering… Opdatering af 1997- mapper. 

Mogens arbejder med et udkast til opdatering 
5. Stisystemer 

a. Tegninger er fremskaffet. Kombineres med matrikelkort for registrering 
af ejerforhold 

6. Forretningsorden: Årligt møde, to foldere, 4 bestyrelsesmøder? 
a. Folder: Målsætning om folder ud i oktober 2015 

i. Trafikforhold 
ii. Vindmøller 
iii. Møde m. kommunaldirektør – og varsling af november møde 
iv. Udviklingsplan, opstart 

b. Ruteplan for bestyrelsesomdeling skal revideres for mere ligelig fordeling 
af ruterne. Søren laver oplæg. 

7. Arbejdsfordeling i bestyrelsen 
a. Næstformand, konstituering: Mogens 
b. Trafikområdet: Thorkild suppleres m. Fie 

8. Møde i Ørting-Falling d.24.september mellem Lokalråd 
a. Thorkild og Mogens deltager 

9. Henvendelse vedr. skolebusser fra Torrild ifm. planlægning 2015 
a. Lokale indsamler underskrifter vedr. børn der skal med skolebus. Når der 

er lavet indsamling vil bestyrelsen bistå med videreformidling til Odder 
Kommune. 

10.Gentænk landsbyen – oplæg fra Martin Hauge 
a. Pt. arbejder bestyrelsen lokalorienteret og ressourcerne er an-

vendt/fokuseret til disse områder. 
11.Næste Møder 

a. 2. november kl. 19:30 - v. Henrik, Præsthøjvej 137 


