Lokalråd – stiftende møde 11.03.2013
Velkomst ved Henning Olesen.
Til dirigent valgtes Bent Lund og som referent Hans Bach.
Derefter præsentation af ide og formål ved Thorkild. Gennemgik det historiske med de gamle
sogneråd og øvrige lokale foreninger, og hvilke opgaver, de varetog.
Hvad mangler vi så i dag??
Beslutninger tages i byrådet. Forvaltningens nærhed mangler, derfor er det vigtigt, at vi selv tager
hånd i hanke med opgaverne i Torrild, og det er bl.a. baggrunden for, at den foreløbige
arbejdsgruppe har taget initiativ til oprettelse af et lokalråd.

Debat:
Hans H.: byrådet ønsker ikke udvikling i Torrild
Janni: Manglende stier – kirkestier nedlagt. Gør vi nok lokalt? Cykelstier mangler.
Alex: Kollektiv transport for dårlig – teletaxi en mulighed. Ingen transport efter kl. 17. Evt.
pensionistkort til taxi, som findes enkelte steder til en lav årspris.
Kirkestier blev mange steder nedlagt pga., de blev ikke brugt. Derfor bortfaldt rettighederne.
Janni: Tag stiproblematikken op, også til ridestier.
Mogens: Lokalrådet må ikke blive en beboerforening, skal samle og ikke adskille borgerne.
Fibernet Fremskyndet.
Jens Erik: Løbet er kørt, vi kan ikke ændre udviklingen.
Thorkild: Børneinstitution har tidligere været på tale.
VEDTÆGTSFORSLAGET gennemgås v/Mogens:
Pkt.5: Hans H.: drop kravet om Odder Avis, det er dyrt. Ændres til: og/eller Odder Avis og opslag i
området.
Hans Erik: Skal der reserveres plads i bestyrelsen til andre foreninger?
Hans H.: Pas på med, at det ikke bliver ”tordenskjolds soldater” i foreningerne.
Bent L.: samme
Thorkild: Foreningerne er blevet spurgt og ikke vendt positivt tilbage.
Henning O.: samme
Vedtægterne ensstemmig godkendt med ændringen om, at Odder Avis KAN benyttes.
VALG:
Thorkild: Byrådsmedlemmer bør ikke sidde i lokalråd.
Bent L. -alle kan stille op.
Forslag:
Thorkild, Mogens, Henning, Hans, Hans Erik , Merete, Janni.
Dirigenten vedtog skriftlig afstemning. De 2 med laveste stemmetal bliver suppleanter.
Børge og Jette blev valgt til stemmetællere.
Valgets resultat:
Henning, Mogens, Thorkild,er valgt for 2 år. Hans Bach og Hans Erik er valgt for 1 år.
Suppleanter: Merete og Janni
Revisor: Bent Lund
–
suppleant; Jette

Evt.:
Bjarne orienterede om vejprojektet Grobshulevej, der bliver rettet ud. Kan ses på Oddernettet.
Forsynes med 2 m. bred cykelsti i begge sider, adskilt fra vejbanen med hvid stribe.
Rasmus: Foreslår, at der sker beplantning for at minimere støj. Vi har en landskabsarkitekt boende i
området, vi måske kan trække på.
Referent Hans Bach

