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V20180315/helh 

Formandsberetning for Torrild Lokalråd, 2017-2018  

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.23.marts 2017, 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 

• Thorkild Andersen, Bygaden 24 - suppleant 

 

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

• 6 ordinære bestyrelsesmøder i Torrild Lokalråd – april, juni, september, december, januar, 

februar 

• 2 fællesmøde m. øvrige Lokalråd i Odder Kommune d. 25.4. (Hou) og 27.9. (Gylling) – 

kommende planlagt til d.5.4. i Torrild 

• 1 fællesmøde mellem Lokalrådene og Odder Kommune i Pakhuset 

• 2 fordelingsrådsmøder med formændene fra de øvrige Lokalråd november og marts. 
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De store arbejdsområder har været: 

Trafikforhold 

Medio marts 2017 blev Lokalrådet orienteret om, at Odder Kommune havde ”ansat” COWI til et 

”samarbejde” om trafikforholdene i Odder kommune, og at kommunen er interesseret i 

lokalrådenes medvirken. Bestyrelsen har derfor deltaget i Cowi trafiksikkerhedsinspektioner 

d.4.maj 2018 m. Nygaardsvej/Konghusvej forløb gennem Torrild. Temaer for inspektionen var 

skitseret således: 

• Trafiksikkerhed 

• Hastighed  

• Vinterforhold 

• Tryghed 

• Bløde trafikanter 

COWI rapporten udkom i august 2018 og blev efter kort behandling i Odder Kommune fremsendt 

til de involverede lokalråd. I alt anbefales, at der bruges 1.5 mil. kr. til forbedringer på 

Nygaardsvej/Konghusvej forløb gennem Torrild 

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 i 2018 besluttet, at der startes med 

trafiksikkerhedsplaner i Hundslund. 

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.  

 

Valgmøde ifm. Kommune- og Regionsrådsvalg 2017. 

Torrild Lokalråd afholdt i samarbejde med TIB (Torrild Borger og Idrætsforening) valgmøde i Torrild 

Forsamlingshus d. 26. oktober. Alle de opstillede partier deltog i en panel-debat aften, hvor 

nedenstående emner var til debat – og med underliggende spørgsmål fremsendt på forhånd til 

paneldeltagerne: 

Udvikling af landsbyområder 

• Hvordan sikres en god kommunikation mellem landsbyområder og kommune? 

• Hvordan landsbyerne kan gøres mere attraktive? 

• Hvad er en god børnepolitik for børn, der bor på landet. Pasnings muligheder, skole osv.? 

Cowi rapporten og trafikforhold i Torrild 

• Hvordan skal der prioriteret i forhold til rapportens anbefalinger, efter jeres mening? 

• Hvad er jeres holdning til hvornår og hvordan emnerne bliver implementeret? 
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Offentlig transport 

• Hvordan sikres offentlig transport i landsbyområder og rundt i kommunen? 

 

Udviklingsplan Torrild 

Vi har arbejdet ud fra den i 2017 godkendte Udviklingsplan og forsøgt ift. de forhåndenværende 

ressourcer at holde fokus på de skitserede udviklingsområder: 

• Trafik 

• Vækst  

• Natur 

• 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 ved formanden 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,- er så alle her i marts efter vurdering og prioritering i Fordelingsrådet 

udmøntet til div. projekter. Eks. er Torrild Forsamlingshus tilgodeset med kr.32.000,- ifm. en 

ansøgning om en udvendig terrasse.  Retningslinjer og ansøgningsskema findes på Torrild 

Lokalråd’s hjemmeside – Formål: www.torrildlokalraad.dk 

Retningslinjer for vurdering af ansøgninger finder du her. Og ansøgningsskema finder du her. 

 

Torrild Legeplads og Fællesareal:  

Projektet er til gavn for alle beboere i Torrild – børn og voksne. Der er pt. ca. 106 børn i Torrild 

mellem 0 og 16 år, og et gammelt faldefærdigt gyngestativ er, hvad der er tilbage af oprindelig 

legeplads på området. Det er et ønsker at gøre fællesskabet endnu større i Torrild, og give børn og 

voksne endnu større grund til at mødes – skal give trivsel og velvære. 

Torrild Lokalråd er med i dette projekt, fordi legepladsen skal etableres i et samarbejde med 

kommunen, da den skal ligge på kommunens jord og indrettes efter kommunale regler m.m. 
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Itv. er der givet tilsagn om midlerne den kommunale pulje, Tage Andersen Fonden, midler fra 

Støttefest i Torrild Forsamlingshus april 2018 samt Kvivkly Jub.fond. Initiativgruppen arbejder 

videre med yderligere fundraising. 

 

Andre forhold 

Jernbanelinjeføring: Torrild Lokalråd har været til høringsmøde i Odder om den nye banelinie. 

Selve Torrild bliver ikke meget berørt. Husene i Krogstrup får dog toglinien i baghaven. Der sker 

ingen ekspropriationer af huse i Torrild. Tidsperspektivet hedder minimum 10 år før det muligvis 

bliver realiseret. Der vil ske vej overføringer/ underføringer på Krogstrupvej, Nygårdsvej og 

Nørreskovvej. Haldshavevej vil blive lukket. 


