
Torrild den 10. marts 2014 

Formandsberetning for Torrild Lokalråd, 2013-2014 v. Henning Olesen 

Ideen om oprettelse af et egentlig lokalråd blev luftet på borgermødet i april 2012, og flere viste 

interesse derfor. I løbet af sommeren var vi nogle stykker som mødtes og aftalte at gå videre med 

ideen. Det blev drøftet om der skulle oprettes et underudvalg under TIB, men det mundede ud i, at 

TIB støttede ideen om et selvstændigt lokalråd. 

Initiativgruppen arbejdede videre og fik allerede i efteråret kontakt til bl.a. Fensholt vedrørende 

kloakeringsproblemer og Østjysk Energi med henblik på fremskyndelse af fibernetudrulning i 

Torrildområdet. Vej og Park blev kontaktet omkring kloakkerne i Fensholt, og der blev lovet 

renovering af kloakkerne i løbet af 2013. 

Vi fortsatte i løbet vinteren 2012-13 de videre forberedelser til etablering af et lokalråd, og i foråret 

2013 indkaldtes der til stiftende generalforsamling d. 11. marts. 2013. Gruppens medlemmer, på 

nær Inge Skriver der måtte melde fra pga. sygdom, blev foruden Hans Erik Lykke valgt ind i den 

første bestyrelse.  

Om lokalrådets funktion vil jeg gerne pointere, at vi ikke har nogle politiske beføjelser, men alene 

har som formål at være kontaktled mellem vores lokalområde og det offentlige og således 

videreformidle lokale holdninger til de relevante beslutningstagere. Herigennem skal byrådet have 

oplysning om forholdene i lokalområdet og evt. fremtidige ønsker til forbedringer osv. Desuden skal 

lokalrådet være forum for drøftelser af interne aktiviteter omkring vedligeholdelse og udvikling af 

vores lokalområde. 

I marts 2013 starter så det egentlige lokalrådsarbejde. Vi sendte en opfordring til Odder Kommune 

om formalisering af lokalrådsarbejde i hele kommunen, og vi indsendte en støtteansøgning i 

overensstemmelse med traditioner for lokalrådsarbejde i andre kommuner og svarende til 

retningslinjerne for lokalrådsarbejde, som er beskrevet af Kommunernes Landsforening, KL. 

Status er pt., at vi trods flere henvendelse endnu ikke har modtaget tilsagn om kommunalstøtte - til 

trods for, at der er afsat midler til lokalrådsarbejde på kommunens budget. Typisk ligger støtten i 

andre kommuner til lokalrådsarbejde i størrelsen 5.000-10.000 kr. pr. lokalråd. 

Østjysk Energi holdt orienteringsmøde vedr. fibernet i april 2013, og etableringen blev som bekendt 

udført sommeren 2013. Der blev oprettet en hjemmeside for lokalrådet, www.torrildlokalraad.dk, 

hvor Hans Erik Lykke er web-ansvarlig. Her kan man bl.a. se vedtægter, formål, arbejdsform og 

mødereferater.  

Ud over hjemmesiden har lokalrådet, for at nå ud til så mange borgere som muligt, husstands-

omdelt adskillelige foldere, både i opstartsfasen og løbende til afholdte møder.  

Men trods manglende støttebevillingssvar fra kommunen, accepterede byrådet mødeopfordring for 

drøftelse af lokalrådsarbejde, og der blev afholdt møde her i Torrild d. 27. maj 2013. Udover 

lokalrådet deltog 9 repræsentanter fra byrådet, her i blandt borgmester Elvin Hansen og Hans 

Hammann. Vi fremførte nogle historiske betragtninger for Torrildområdet samt vore ønsker til 

fremtidigt samarbejde mellem lokalråd og kommune. Bl.a. at vi ønskede en fast kontaktperson i 

kommunen, at blive inddraget i god tid om kommende projekter som berører vores område, 

eksempelvis Grobshuleprojektet, årligt kommunalt fællesmøde for alle etablerede lokalråd i 

kommunen mm. Vi orientere om vores virkemåde, formålsparagraf, arbejdsområder og om 

hvordan kommunen også kunne spare ressourcer ved at benytte lokalrådet til videreformidling og 

diskussion evt. kommende lokale projekter. 



Bestyrelsen planlagde et borgermøde/høring i efteråret 2013 om de lokale forhold: trafik og vækst 

og udsendte opfordring til, at man lokalt i de små distrikter som Krogstrupvej og Grobshulevej m.fl. 

drøftede forholdene inden høringen.  

Det munder ud i et yderst velbesøgt borgermøde i Torrild d. 4. november 2013. Temaet var trafik 

og vækst i Torrildområdet. Formanden for Miljø- og teknikudvalget, Hanne Broe, kommer med 

indlæg om bl.a. Grobshule-projektet og desuden er der indlæg fra Hans Hammann. Mange emner 

blev diskuteret på mødet: Fartdæmpning gennem byen, træerne langs Haldshavevej, den 

overbelastede Krogstrupvej, Grobshule-projektet, den offentlige transport samt fremtidige 

trafikplaner og vækstmuligheder for Torrildområdet. Desuden var der en kort orientering omkring 

det nye vindmølleprojekt mellem Præsthøjvej og Petersholmsvej. Vindmølleprojektet er foreløbigt 

endt op med, at lokalrådet arrangerer et særskilt møde derom d. 31. marts 2014. Her deltager bl.a. 

Elvin Hansen og repræsentanter forvaltningen i Odder Kommune, bygherren Ecopartner samt 

repræsentanter fra de lokale beboere på Præsthøjvej og Petersholmsvej. 

Sidst på året rykkede bestyrelsen kommunen for kloakrenoveringen i Fensholt, og i januar 2014 fik 

Fensholt lovning på snarlig indsats og status er nu, at arbejdet er påbegyndt. 

Vi har løbende evalueret hvordan vor hjemmeside skal se ud og hvordan vi bedst muligt 

videreformidler information til borgerne. Vi må nok erkende, at husstandsomdeling af materiale 

stadig er en nødvendighed, for at nå ud til alle. Vi bruger faste ruter, som borgerforeningen har 

udarbejdet. Hvis nogle ønsker at hjælpe dermed fremover, må de meget gerne henvende sig til 

bestyrelsen. 

I januar 2014 henvendte bestyrelsen sig til det nye byråd efter konsultation med beboere på 

Krogstrupvej og efter henvendelse fra beboerne på Haldshavevej. Hertil kom anmodning fra 

beboere tæt på stedet for de projekterede vindmøller om at bistå med møder om projektet.  

Beboerne er modstandere af at få vindmøller så tæt på deres boliger.  

I årets løb har lokalrådsarbejdet givet anledning til, at vi har drøftet og fastlagt retningslinjer for vort 

arbejde som en demokratisk og neutral institution – alle skal høres og bestyrelsen skal være 

upartisk. 

For yderligere orientering omkring vores aktiviteter i årets løb henvises til referaterne på 

hjemmesiden. 

Alt i alt har det været et spændende første år for et nystartet lokalråd og der har været rigeligt med 

arbejde og udfordringer. Vores store ønske i bestyrelse er, at den gode opbakning til vores møder 

må fortsætte og at Odder Byråd, efter gentagne opfordringer, vil tage initiativ til formalisering af 

samarbejdet med lokalråd i kommunen. 

Efter generalforsamlingen er der inviteret til oplæg og efterfølgende debat/høring om bl.a. trafik. 

Formålet er, at vi i god tid kan diskutere og beskrive de bedste trafikale løsninger for vores by. Vi 

ønsker ikke en gentagelse af Grobshulevej-projektet, hvor f.eks. Torrild by ikke er blevet taget med 

på råd omkring placering af rundkørsel mm.  

Afslutningsvis vil jeg endnu engang sige tak for den store opbakning til lokalrådsarbejdet og håber 

på fortsat mange gode møder og debatter i vores by. 

 

Henning Olesen 

 


