Referat af møde i Torrild Lokalråd den 21.09.2017

1. Dagsorden Godkendt. Mogens valgt som referent.

2. Referat godkendt
3. opfølgning fra sidste møde. Til aktivitetsliste: møde om vandplan for mosen(Jesper)
4.a. Trafikforhold:
COWI rapporten.
Vi er godt tilfredse med indholdet i rapporten. I alt anbefales at der bruges 1.5 mil. kr. til forbedringer på
Kongshusvej. Elwin Hansen har udtalt at Torrild skal tilgodeses. Endnu er der ikke beløb i budgettet. Skal
tiltagene føres i trafikhandlingsplanen? (følges op).
Græsstien bag autoværnet ved rundkørslen bliver snart etableret.
Lokalrådet deler bekymringerne over den måde cykelrytterne benytter vejene. Vi har registret at flere
borgere har klaget til cykelklubben over deres adfærd. Vi følger sagen og ser om der er behov for en
henvendelse fra lokalrådet.
4b. Fællers lokalrådsmøde i Gylling den 27 september.
Mogens og Gert deltager. Vi fremhæver cykelstien til Fillerup.
4c Landdistriktspuljen. Der kan søges til midler. Vi prøver at søge puljen til legepladsen,
4d. oplægget fra Mogens er godkendt. Vi redigerede lidt i billedudvalget. Det bliver sendt til kommunen.
Vi eftersender flere billeder.
4e. Demens. Thorkild har været til et foredrag om demens. På mødet blev der efterlyst personer der vil
være frivillige i støttearbejde for demensramte. Thorkild foreslog at vi præsenterer forslaget på et
borgermøde. Det blev besluttet at det ikke var en sag lokalrådet skulle tage op.
5. Valgmøde i Torrild den 26 oktober kl 19.30
Vi har spurgt Borgerforeningen om de vil være medarrangør.
Vi sender til alle de opstillede partier.
Emnerne bliver
Udvikling af landsbyområder
Cowi rapporten: hvorledes skal rapporten implementeres.
Offentlig transport.

Ordstyrer : Hans Erik , Mogens. Vi prøver at finde et alternativet .

Forslag til spørgsmål til panelet:
Hvordan sikres en god kommunikation mellem landsbyområder og kommune
Har I nogen ideer til hvordan landsbyerne kan gøres mere attraktive
Hvad er en god børnepolitik for børn der bor på landet. Passingsmuligheder, skole osv.

Cowi rapporten - trafikforhold i Torild. Hvornår og hvordan bliver den implementeret
Hvordan bliver der prioriteret i forhold til rapportens anbefalinger, efter jeres mening

Offentlig transport: Kan i kommer med forslag til en nytænkning af den offentlige transport i
yderområderne.

Praktisk
Kaffe : indkøb Mogens: kaffe og småkager: Pap og tusch til navneskilte
Ger:t Frugtfade
Odderkalenderen
Annoncering Facebook Mogens
På mail og SMS HE
Vi mødes 18.30 og gør klar

6. Udvikingsplan.
Traffik. Vanværksvej og Bygaden tages ud af planen hvis der ikke er aktivitet.
Legeplads. Siden sidst er der hentet et nyt totaltilbud hjem, der dækker alle ønsker til ” Torrild
Aktivitetspark”. Hvis alle ønsker skal opfyldes bliver det et beløb på 630 000 heri ikke medregnet petanque
bane og anlægsarbejder. Der bliver udarbejdet en ny ansøgning der kommer afsted til flere fonde her i
løbet af oktober måned.
1 fase tænkes klar til næste sommer
Næste møde 23. november hos Heidi på vandværksvej

