
Referat af møde med kommunalbestyrelsen den 27. maj 2013. 
 

Deltagere: Sanne Rubinke, Marianne Hundebøl, Hanne Broe, Vera Jørgensen, Annette Møller, Hans 
Hammann, Elvin Hansen, Per Ringgaard, & Niels Rosenberg fra kommunalbestyrelsen samt hele 
bestyrelsen fra Lokalrådet. 
 
Dirigent: Mogens 
 
Henning bød velkommen, hvorefter Thorkild orienterede om den historiske baggrund for Lokalråd. 
 
Derefter var ordet frit. 
Elvin gav udtryk for, at er årligt møde med Torrild Lokalråd eller en fast kontakt ville være for stor 
en mundfuld for kommunen, men i næste samling kunne man overveje et årligt fællesmøde med alle 
interesseorganisationer i kommunen og byrådet. Og i øvrigt havde kommunen ingen penge til at 
støtte et lokalråd, men kommer vi med et projekt vil det være en anden sag. 
 
Sanne oplyste, at byrådet i 2009 havde vedtaget en handlingsplan om borgerinddragelse, hvilket 
lignede lokalrådstanken. Måske kunne det være en god ide med en fast koordinator, som lokalrådet 
kunne henvende sig til, ikke en fast medarbejder. Nævnte også at der ikke var afsat penge til vort 
formål, men evt. til et bestemt projekt (f.eks. Udviklingsplan for Tunø). 
 
Hans Hammann mente, at begrænsede midler til arrangementer eller pjecer til borgerne kunne være 
ok, da alle er med i et lokalråd, som derfor ikke kan være en forening med kontingent. Mente, at vi 
kunne komme til kommunen med forslag til opgaver, vi ville tage os af. 
 
Henning bemærkede, at det jo kun drejede sig om midler til evt. lokaler, formidling og lignende, vi 
havde i tankerne, og at en fast kontaktperson ville gøre tingene nemmere for os. 
 
Mogens klarlagde rådets opgaver og nævnte fibernet, postkassenedtagning og kloakering i Fensholt 
som opgaver, vi hidtil har arbejdet med. 
 
Hans Erik nævnte, at det var folk udefra, der flyttede til Torrild, så for at gøre det mere attraktivt var 
det vigtigt med udviklingsplaner og god infrastruktur samt skønheden i landsbyen som vigtige. 
 
Per sagde, at få liv i nedlagte landbrug med mindre erhvervsvirksomheder kunne være en god 
opgave for lokalrådet at arbejde med. 
 
Hans H. udtalte om trafikken gennem byen, at ifølge beregninger ville den stige 3½ gange, når 
Vestbyen i Odder er fuldt udbygget, så der skulle gøres noget. 
 
Elvin og Sanne mente, at en ny Krogstrupvej syd om byen måtte projekteres om 3-4 år. 
 
Efterhånden som debatten skred frem gav de fleste politikere tilsagn om, at de godt ville overveje 
dette med penge som en startkapital til formidling mv. ligesom en fast tilknyttet person i kommunen 
kunne være praktisk for begge parter, hvorefter Elvin sagde, at vi kunne fortsætte med Morten 
Møller som koordinator (han har stået for det praktiske i forbindelse med dette arrangement). 
I mange tilfælde vil det også spare resourcer i kommunen, at Lokalrådet koordinerer frem for at 10 
personer henvender sig på Rådhuset om den samme ting. 
 
Henning afsluttede og takkede for et godt og positivt møde. 
 
Referent: Hans 



 
 
 


