Torrild Lokalråd – Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d.1.9.14 Kl. 19.30
hos Hans Erik
Deltagere: Henning, Thorkild, Mogens, Hans Erik
1.

Valg af referent – Hans Erik

2.

Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.
•

3.
•

•
•

Tegningsret: MB har fået oprettet konto i Jyske Bank til vore midler – fra kommunen. Koster
kr.50,- pr. kvartal at have en konto. Kontonr. påføres hjemmeside under ’kontakt’ til Torrild Lokalråds bestyrelse (HE).
Hundslundmødet og status på kommunens lokalrådsarbejde:
Generelt fra møde: Kommunen ønsker formaliseret samarbejde med LR, og at det blev fremlagt
at kommunen/forvaltningen må/vil omorganisere sig efter LRs behov. Desuden blev det fremført
og støttet, at LR kunne have andre distriktsgrænser end de gamle sognekommuners eks. skoledistrikter.
Erfaringerne fra Silkeborg: vær i øjenhøjde - hold regelmæssige møder/vær synlige.
I gruppediskussionerne blev der spurgt: skal der være foreningssamarbejde i områderne? For os
specielt: hvordan samarbejder vi med respekt? Samt at vi bør være opmærksomme på ikke kun
at tænke på akutte problemer, men også tænke i langtidsplaner.

•

Der blev fra lokalråd udtrykt ønske om upolitisk kontaktperson/- institution og bestyrelsesmedlemmer

•
•

Økonomi: Ansøger Odder Kommune om tilskud efter Byråds behandling
Kontaktperson(er): Martin Hauge/Kenth Ferning – Odder Kommune – er itv. kontaktpersoner i
kommunen
Møde med kommunen: Et årligt møde mellem lokalråds bestyrelse og kommunen

•

Status på tidligere sager:

4.
a.
b.
c.
d.

e.

f.

5.

Henvendelsen til Odder Kommune ang. trafik: Vi har ingen officiel tilbagemelding fra Odder
Kommune ift. sagsbehandling. Thorkild rykker.
”Mindestenen for Hildebrandt”: Odder Kommune – Vej og Park – vedligeholder ikke. Forslag
til vedligehold fremsendes til, Kresten Kjær. (Henning)
Vindmøllesagen – VVM idé-fasen er stadig i gang. Sagen følges i det videre forløb.
Offentlige transport: Når der fremlægges nye køreplaner er der en indsigelsesperiode vi vil gøre brug af (Mogens). Brug af Flex-bus ordninger vurderes nærmere og muligheder fremlægger
(Mogens)
Hjemmesiden: Referater fra 2013 fra bestyrelsesmøder skal hedde ’Bestyrelsesmøder’. Skal
ændres i tekstindhold (Hans Erik). Hvordan formidler vi sagsforløb/sagsstatus på hjemmeside
hhv. foldere? Oplæg til næste møde (Alle).
Kloakeringsarbejdet i Fensholt: Thorkild forhører sig til status på sagen og rykker kommunen
for det videre forløb.
Nye sager

a.

Areal og adgang til mosen: Idé om adgang til naturområder i Lokalområdet arbejdes der videre med i dialog med lodsejere og andre interessenter. Konkret kan Lokalrådets bestyrelse ikke gå
ind i tvister. Thorkild ser på gamle registreringer af naturområder i området.

6.
Planlægning af evt. borgermøde og høringer, Skal vi afholde borgermøde i den
kommende sæson? F..eks. som flere har opfordret til omkring energi/varmeforsyning
•
Idé-oplæg: Mini-messe med eks. 4 stationer –
gas/sol/vind/jordvarme/varmepumpe/pillefyr osv. – 5 min. indlæg, stationer der
kan rokeres mellem. Sidst i januar. Forsamlingshuset eks. en lørdag eftermiddag
(Henning/Mogens) Udkast til brev til udstillere (Mogens)

7.
Torrild Lokalråd – Odder Kommune: Dagsorden og referat på Oddernettet fra byrådsmøder vurderes for lokalrådsinteresse. (Mogens)

8.

Dato for næste bestyrelsemøder – d.10.nov. kl.19:30 hos Søren

