Bestyrelsesmøde Torrild lokalråd mandag den 11. december
Afbud fra Heidi, Jesper og Ejgil
1. 1 Mogens valgt som referent.
2. Referatet fra sidst er godkendt.
3. Siden sidst
A.

Valgmødet. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra politikere og deltagere. Vi er enige
om det var et godt arrangement. Dejligt med samarbejdet med borgerforeningen.
B. Der har været fordelingsrådsmøde af midler til lokalrådene. Lokalrådene er enige om at alle
lokalråd fik 5000 kr. og nye lokalråd fik 10.000kr. De restende midler allerede fordelt til gode
projekter. Vi ønsker stadig en opdeling i driftsmidler og projektmidler.
4. Trafikforhold:
a.
Opgavelisten opdateres ( Mogens. Ny version vedlægges) Opfølgningspunkter ved Mogens og Hans
Erik
b.
Henvendelse fra Thorkild om brev til kommunen. Vi blev enige om at afvente at det nye byråd for
konstitueret sig, og se hvordan de handler.
c.
Vi mangler opfølgning på kvittering på indsendt materiale. Vi skal fremover være opmærksom på
sagsbehandling og kvitteringer for modtagelse. Vi vil ellers klage direkte til borgmester eller
kommunaldirektør.
d.
Vi vil indsende et brev om involvering af lokalrådet ved af implementering af Cowirapporten.
HE laver udkast til brev
e.
Bane Danmark: Planerne om togbane ved torrild lever stadig.
Der er høring om banen den onsdag 17. Skanderborg, og torsdag den 18 i Solbjerg. Vi deltager.
Vi offentliggør på Torrild Facebook en mulig fællestur

4. Vindmøller.
Mogens laver udkast til et brokkebrev til kommunen om høringsfristere og om manglende henvendelse
til lokalrådet

5. Udviklingsplanen
Hvad skal ændres:
Mogens kigger på ”at bo i Torrild”
Cowi skal skrives ind HE
Vindmøller HE
Legeplads Mogens

5. Mødeplan Forår 2018

Borgermøde: Cowi / jernbane med / vindmøller. Torsdag den 8. Februar ( HE Booker ) 19.30 -21.30
Generalforsamling marts 15 marts (HE booker)
Bestyrelsesmøde torsdag 25. januar - Heidi?
Solbjerg 18.1 BaneDanmark. Fælleskørsel ?
Bestyrelsesmøde.

22. februar hos Gert
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