
Torrild Lokalråd 

Referat af bestyrelsesmødet den 26.01.2015. Deltagere: Henning, Mogens, Thorkild, Søren, Hans Erik 

1. Hans Erik valgt som referent 

 

2. Opfølgning fra sidste møde. Referat fra sidste møde gennemgået. 

• Ansøgning om støtte fra den kommunale pulje vedr. etablering af lokalråd. Beløb kr.7.500,- 

modtaget.  

• Møde med Martin Hauge afholdt og referat udarbejdet og rundsendt til bestyrelsen. Referat sendes 

tillige til Martin Hauge. 

 

3. Planlægning af praktiske ting vedr. energimessen d.31.januar 2015 kl.10-15. 

• Pressemeddelelse udsendt 

• Annonce kommer i Odder Ugeavis i uge 5 

• Planlægning af dagen: 

o Kl.09:00: Opstilling af borde i store sal, lave kaffe 

o Lidt frokost til udstillere 

o Mulighed for salg af øl/sodavand, Kage  

o Torrild Lokalråd stand m. foldere, ’plancher’ 

• Budgetmæssigt løber arrangementet lige rundt 

 

4. Planlægning af generalforsamlingen (GF) d.12.marts 2015 kl.19. 

• Bestyrelsesmøde forud for GF aftalt til d.26.februar 2015 kl.19:30 hos Henning 

• Henning og Thorkild er på valg og de har meddelte, at de ikke genopstiller til bestyrelsen. Thorkild 

opstiller som suppleant og være til rådigheder for opgaver. 

• Henning vil i beretningen gøre rede for art og det begrænsede omfang af bestyrelsesarbejdet for det 

kommende års opgaver, eks. vindmøllerne og trafikforholdene, så nye kandidaterne kan få en 

fornemmelse af opgaven. 

• Tiltag ift. fællesmøde mellem foreninger i lokalområdet. Kort oplæg til notet (Thorkild). Sendes / 

formidles videre til Borger- & Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Menighedsrådet, Torrild 

Vandværk. Hver af foreningerne forespørges om at sende repræsentant til høringsmøde efter GF.  

• Høringspunkter – Vindmøller, Grobshulevej – beboernes erfaring med projektforløb, samarbejde 

mellem lokalforeninger i Torrild 

 

5. Status på kommunens lokalrådsarbejde – notat til Martin Hauge (Thorkild) 

• Beføjelser, forretningsgange, instrukser for forvaltningen ift. lokalråd? 

• Hvornår indkalder kommunen til årligt møde med lokalråd? 

 

6. Initiativer til samarbejde med øvrige lokalråd i kommunen 

• Afventer og følger udviklingen med etableringen af flere lokalråd i kommunen 

• Evt. tiltag til fællesmøde mellem lokalråd i kommunen 2.halvår 2015 

7. Evt. 

• Intet 


