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Torrild Lokalråd
Referat af bestyrelsesmødet den 10.11. 2014
1. Mogens valgt som referent
2. Opfølgning fra sidste møde. Referat fra sidste møde gennemgået. Ikke færdigbehandlede sager
kommer på dagsordenen.
3. Ansøgning om støtte fra den kommunale pulje vedr. etablering af lokalråd.
Henning genfremsender ansøgning om støtte. Det er træls at kommunen ikke har svaret på
tidligere fremsendte ansøgninger.
I samme forbindelse vil Henning anmode om et møde med Martin Hauge( kontaktperson for
lokalråd) om alle de sager, vi ikke har fået svar på.
4. Trafikforholdene og den nye kommuneplan 2015
Her igen er det utilfredsstillende, at kommunen ikke reagerer på henvendelser.
Vi tager ordet på kommuneplanmødet den 20. nov. på Skovbakken og bringer emner fra Torrild på
banen bl.a.:
Trafikforhold Krogstupvej og Landevejen (omfartsvej)
Trafikdæmpning
Vindmøller (vindmøllefolk) Total belastning af Torrild – gennemkørsel, højspænding, andet
vindmølleområde.
Cykelstier, fortove.
Mogens, Thorkild, Søren og Henning deltager. Vi aftaler på mødet, hvem der tager ordet og om
hvad.
5.

Energimesse
Vi planlægger at afholde en Mini Energimesse i forsamlingshuset d. 31. januar for at kunne give de
borgere, der overvejer en anden varmekilde, gode råd. Mere information følger når alt er på plads.
Mogens er tovholder. Søren og Henning melder tilbage til Mogens med navne på mulige udstillere.

6. Information fra lokalrådet.
Vi skal informere om vores arbejde. Vi laver en folder om det vi har arbejdet med.
Trafiksagerne: Thorkild
Vindmøller: Hans Erik
Energimesse: Mogens
Fensholt: Thorkild
Mindesten: Henning
Lokalrådet og kommunen: Henning
Busserne gennem byen: (Henvendelse ved Mogens)

Teksterne sendes til Henning.
7. Veje og stier.
Der er en del gamle stier og veje omkring Torrild. Lokalrådet vil gerne være med til at registrere og
kortlægge disse stier og veje, med henblik på hvilke der gerne må benyttes af offentligheden.
På næste møde drøfter vi hvordan vi vil arbejde videre med det.
8. Datoer for kommende møder
Arbejdsmøde: den 8. december vedr. lokalplan/energimesse kl 19.30 hos Mogens
Januar 26 bestyrelsesmøde. Kl. 19.30 hos Thorkild
Januar 31 energimesse
Febuar forberedende møde arbejdsmøde
Marts: Generalforsamling torsdag 12 marts kl. 19. evt. med debat om forholdet mellem landbrug
og naboer, eller vindmøller.
9.

Evt.
Henvendelse om at vi arrangerer et debatmøde om forholdet mellem landbruget og dets naboer.
Vi afklarer på kommende møde hvordan vi evt. tager den diskussion.

