Referat Torrild Lokalråd – Bestyrelsesmøde
Torsdag d.22.juni 2017 kl.19.30-22.00 – Sted: Hos Mogens – Vandværksvej 2
1. Valg af mødereferent: Mogens
2. Godkendelse/tilretning af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Opfølgning referat fra sidste møde
Pressemeddelelse vedr. udviklingsplan sendt, og medførte en avisartikel i
Odder Avis.
4. Orientering / behandling
Fællesmøde mellem lokalrådene og Odder Kommune d.6.juni:
Økonomi til LR’ enes egen fordeling/prioritering, herunder opdeling af midler fra
kommunen i en pulje til drift af eksisterende samt opstart af nye lokalråd, desuden en
pulje til nye aktiviteter

Vi anbefaler sammen med de andre lokalråd at der fremover sker en opdeling i
drift og projektmidler.(Thorkild gør dog indsigelse mod at lokalrådene skal

fordele midlerne )
Trafikforhold, status – opgaveliste
Opgavelisten revideret og vedlægges referatet
5. Torrild Udviklingsplanen
a. Opfølgning fokusområde, status og indsats
i. Adgang til naturen(Mogens vil lave brev til lodsejerne omkring
mosen i efteråret)
ii. Forbindelsen fra Haldshavevej til Nørreskoven beskrives
iii. Trafik
Standardisering af prioriteringen af cykelstier (Thorkild)
Hvornår skal der være cykelstier- er der et mindstekrav fra
kommunen.
Vi afventer COWI rapporten.

iv. Vækst
1. Om vækst i Torrild – er det noget at satse på? Hvad kunne
der komme ud af befolkningsvækst i området? Evt. kunne
der spørges til stillingtagen på borgermøde (Thorkild)
Vi har løbende diskuteret vækst og vil igen tage emnet op
når vi skal diskutere udviklingsplanen igen. Der er i
øjeblikket ikke ønsker om øget vækst.
v. Aktivitetsområde ved sportspladsen
Mogens, Camilla og Margriet går ind i denne fase for at give
Heidi en hånd med at få projektet fulgt til dørs. Vi har kontakt
til en erfaren fundraiser.
b. Kan evt. særligt de unge engageres i arbejdet med at udvikle Torrild
lokalområde? (Thorkild)
Vi vil ikke pt. gøre noget særskilt for unge i forhold til udvikling af
Torrild.
6. Valgmøde/Borgermøde i Torrild sidst oktober først i november
a. Fastlæggelse af dato evt. 26 0ktober
b. Mødets emner: Udvikling af landsbyområder. Cowi rapporter
Offentlig transport. Infrastruktur.
7. Landbruget vil tage initiativ til miljøtiltag – udnytte/etablere vandhuller hertil.
Indbyde landmand til orientering? (Thorkild)
Der er planer for mosen i Torrild. Det vil vi gerne høre om i Torrild i
forbindelse med et borgermøde. Jesper undersøger

8. Næste møde
21. september hos Gert, Bygaden 13C, kl.19.30

