Referat af Lokalrådsmøde 2.sept. 2013.
Deltagere: Henning, Thorkild, Mogens, Hans, samt Hans Hamann i første del af mødet.
Offentligt møde flyttes til mandag den 4. november kl.19, såfremt forsamlingshuset er ledigt.
I byrådets oplæg til budget 2014 er der afsat kr. 100.000,- til lokalrådsarbejde rundt i kommunen.
Forvaltningen udarbejder oplæg til kravene for modtagelse af tilskud. Pt er Torrild Lokalråd det
eneste i kommunen, men der forventes oprettet flere.
Det offentlige møde skal handle om trafik og bosætning/vækst i Torrild, hvorfor vi diskuterede det
med Hans Hamann.
Kommunens udbygning sker fortrinsvis i vestbyen med op til 1400 byggegrunde i løbet af de
kommende år samt mulighed for dagligvarebutik. En stor del af trafikken vil gå mod vest og
dermed belaste Torrildområdet. Trafikintensiteten her forventes at øges 3½ gang i forhold til
nuværende, når udbygningen er fyldt ud.
Det er baggrunden for udvidelsen af Grobshulevej og senere en omfartsvej uden om Torrild til
aflastning for Krogstrupvej og trafikken igennem byen, herunder også anlæggelse af cykelsti langs
vejen.
Herefter forlod HH mødet og bestyrelsen arbejdede videre med den praktiske udformning af mødet
og dets indhold. Vi besluttede at opfordre de trafikberørte beboere på Krogstrupvej til at snakke
sammen om evt. vejplacering inden mødet. Hvor skal rundkørslen på Kongshusvej placeres, da det
får stor betydning for videreførelse af omfartsvejens forløb.
Mogens aftaler lokalereservering med Bjarne Skipper og snakker med ham om gensidig orientering
vedrørende hans plads i ”Udvalget for trafik og planlægning”, så Lokalrådet får den fornødne
information vedrørende Torrildområdet.
Henning kontakter Hans Hamann om, at han kommer med et diskussionsoplæg på mødet.
På mødet tager Henning sig af velkomsten og sandsynligvis vil Mogens være ordstyreren.
De endelige, praktiske detaljer ved mødetilrettelæggelsen sker på et kortere arbejdsmøde hos
Thorkild på mandag den 9. sept. kl.16.
Øvrige dagsordenspunkter:
Om kloakeringen i Fensholt vil vi rykke kommunen for tidsplan.
Vedligeholdelsen af mindesmærket for Hildebrandt i Fensholt og fremskaffelse af midler til
istandsættelse tages op senere pga tidnød.
Næste ordinære møde afholdes mandag den 21. oktober kl. 19.30.
referent Hans

