Referat af bestyrelsesmøde i Torrild lokalråd den 2. februar 2017 hos MB
Vandværksvej 2.
I referatet er nogle navne skrevet med fed; det er navnene på de personer, der har
fået ansvar for opgaver.
1. Valg af mødereferent: Thorkild A.
2. Mødets dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
3. Opfølgning af referat fra sidste møde v. HE.:
Herunder nævner HE vor besigtigelse med forvaltningen, og at bestyrelsen i dag har
den opfattelse, at der er lokal tilfredshed med skoledistrikstordningen (som der har
været høring om). Vi mener, dét skal nævnes i beretningen ved GF, så beboerne kan
kommentere.
4. Orientering/behandling:
a. Trafikforhold, status – opgaveliste:
Fra denne drøftelse kan nævnes, at der har været ønsker fremme om
hastighedsnedsættende foranstaltninger på Vandværksvej og på Bygaden, men at
bestyrelsen er af den opfattelse, at vi må involvere vejenes beboere ved høringer
vedrørende vejene, før vi tager emnerne op med forvaltningen. Vi kan orientere
beboerne på nettet, og vi må overveje, hvordan vi bedst opfordrer beboerne til
stillingtagen.
i.: vedr. Følgegruppen for Trafiksikkerhed: Torrild lokalråds bestyrelse er vi
interesseret i, at lokalrådene deltage i følgegruppen, og vi vil foreslå det på næste
møde mellem kommunen og lokalrådene. Vi skal desuden være opmærksomme på
forvaltningens oversigt over de forskellige lokalområders ønsker vedrørende
trafikreguleringer. Vi skal sikre os, at alle vore ønsker er med på oversigten – og det
er de ikke i dag! Det må også være et emne på næste fællesmøde med lokalrådene
og kommunen. MH bør kontaktes herom.
Vi drøfter den prioritering pol./forv. foretager af lokalområdernes ”trafikønsker” –
men anerkender, at prioriteringen foretages politisk (MTU). Vi repeterer herunder,

hvad borgmesteren oplyste os om, at de 250 000 som LR` ene er bevilget ikke skal
bruges til trafikforanstaltninger.
ii: Skolebuskørsel: det er besluttet kommunalt, at der kører skolebus på
Krogstrupvej. Og vi ved, at nogle mødre er gået sammen for at undersøge behovet
andre steder. Herfra kan der komme emner til forvaltningens oversigt over
trafikforanstaltningsønskerne. MB er ansvarlig for at tjekke denne oversigt på vort
områdes vegne.
b. Arkivering: I dag ligger referater af bestyrelsesmøder
5. Udviklingsplanen –
a. Opfølgning på borgermødet den 19. januar 2017. Ca. 20 deltog; et rimeligt antal
mener vi! Og mødet var præget af engagement og saglighed. Men der deltog kun
ganske få yngre beboere/forældre.
Emnerne var trafik, vækst, legeplads v. boldbanen og naturtilgængelighed.
Vandværksvej og Bygaden blev nævnt ift. hastighedsnedsættelser. Tilgængelighed til
naturen: de tilladte stier for offentligheden. Planen er at fremstille kort over naturen
med de offentligt tilgængelige stier indtegnet.
b. Revidering af udviklingsplanen – modtaget input fra borgermødet og
efterfølgende tages med i revideret udviklingsplan (MB). Stierne og
tilgængeligheden til naturen samt indsættelse af kort over naturen revideres efter
dialog/input fra enkelte lodsejere HE
c. Initiativgrupper/aktivering: TIB ønsker at samarbejde med LR om forskelligt: bl.a.
trafikken, udviklingsplanen og legepladsen og MB (bestyrelsen) er opmærksom
herpå.
Herunder: den 22. april er der støttefest for legepladsen.
Til legepladsen påregner man i dag et beløb fra T.A.s fond, men man venter på flere
midler: Lokal Råd, TIB, Tipsmidler, så tingene kan bestilles. Heidi vil nu ansøge om
byggetilladelse og tilladelse til benytte vejen forbi Bo og Birgit. På GF håber vi, det
kan oplyses, at legepladsen står færdig inden sommerferien.

Til trafikområdet – herunder ’udsmykning’ af eks. rundkørsel, blomsterkummer mv.
- har Palle, Gitte Lykke og Hans H. meldt sig til at være aktive. Til ”vækst” er Hans H.
og MB på. Til legepladsen er Margritt; Heidi, Camilla, Maja. Til stier og natur: HE og
MB.
Gruppen vedr. Trafik starter deres indsats efter GF på et opstartsmøde (TA).
Øvrige initiativgrupper med borgerdeltagelse er etableret og i gang eller har pt.
ingen umiddelbare aktiviteter forestående – eks. Vækst.
6. GF: Salen er booket til d.23.marts og borgermøde + GF afholdes fra kl. 19 – 21.
Indkaldelse med 2 ugers varsel på Facebook m.m.
Dirigent: Th.A. spørger Henning O.
Beretning: v. HE., som sender den ud til gennemsyn i bestyrelsen.
Indkaldelse til GF med oplysning om at forslag skal være inde inden 7 dage før GFaftenen. HE skriver indkaldelsen og udsender. Regnskab v. MB.
Valg: På valg er Henrik, Fie og Mogens, samt suppl. For1 år: Rene og Th.A. Mogens
og Th.A. genopstiller. Rene må spørges (Th.) Revisor: vi vil foreslå og spørge Bent
Lind.
Forplejning/servering: kaffe og kage og øl ved Heidi og MB.
HE udformer programmet for aftenen (kl.19 – 21) herunder medtages
præsentationen af udviklingsplanen og MB kopierer denne i ca. 30 eks. Og den
omtales i indkaldelsen.
Ansvar for forskellige temaer i Udv. Planen: trafik: Th., Natur: HE, Vækst: MB,
legeplads: Heidi
Efter GF fastlægges også det konstituerende møde efter GF.
7. Evaluering af bestyrelsens arbejde: har bestyrelsen opnået, hvad den opsatte
som formål med lokalrådet? Vi er enige om, at LR har formået at aktivere
forv./byråd til diverse nyttige, mindre tiltag i lokalområdet, og at en del lokale
beboere har været/er blevet lokalt aktive. Medtages i beretningen.

Vi er dog af den opfattelse, at vi må være meget bevidste om at inddrage borgerne
til stillingtagen. F. eks ved trafikhøringer. Ref. Ved Th.A. 030217

