Torrild Lokalråd –
Referat af Bestyrelsesmøde
Torsdag d.25.januar 2018 kl.19.30-22.00 – Sted: Hos Hans Erik – Bygaden 13A
1. Valg af mødereferent: Mogens valgt
2. Dagsorden godkendt
3. Opfølgning referat fra sidste møde
Vej og park er rykket for vandafledningsproblemer. De lover at kigge på det og beklager
den manglende kommunikation. Stien bag autoværnet Trinesvej er lavet i den standard de
mener, er ok. De slår græs to gange om året. Hvis vi vil have slået det mere må vi selv gøre
det.
4. Orientering / behandling
Trafikforhold
MTU har besluttet at de starter med trafiksikkerhedsplaner (COWI) i Hundslund og
ikke i Torrild som vi havde håbet. Torrild kommer senere. Vi har således tid til at
kigge nærmere på planerne.
Trafiksikkerhedsgruppen kommer nu til også at bestå af lokalrådsformændene. Det
er vi glade for.
Mini-konference ”EU satser på Landdistrikterne”. Der bliver afholdt en konference
her i odder. Lokalrådene har fået penge til konferencen i april/ maj. Vi melder
positivt tilbage. Vi sender et par deltagere.
Legeplads.
Vi har fået afslag på en del ansøgninger og afventer nu svar fra Kvicklys
jubilæumspulje og Tipsmidler. Vi søger et bordebænksæt til legepladsen i
lokalrådspuljen. (mogens)
Togføring;
Der afhøring om den nye togbane den 1 februar kl 19. i spektrum. Gert og Mogens
deltager.
5. Borgermøde – Torrild Forsamlingshus, lille sal d.22.februar kl. 19.30 -21.30
a. Emner:
i. COWI-rapport og trafik generelt (hastighedsmålinger)
ii. Ny bane-føring – BaneDanmark
iii. Vindmøller
b. Torrild Udviklingsplanen
i. Opfølgning fokusområde, status og indsats/plan frem mod revidering af
udviklingsplan 2018 til fremlæggelse på GF d.15. marts

1.
2.
3.
4.

Adgang til naturen
Trafik
Vækst (kig på kompetenceområder opdateret 2018)
Aktivitetsområde ved sportspladsen (revideres Mogens)

Vi præsenterer de enkelte områder på slides. Og drøfter løbende
Vi samler op og sætter ind i udviklingsplanen.
c. Praktisk
i. Indbydelse. Lidt udfordrende indbydelse. ( Facebook, SMS Mail)
ii. Opstilling, Kaffe/te ( Mogens køber ind. Vi mødes 1 time før)
( Seneste nyt tilføjet 4.2. : Vi skal måske overveje at slå GF og borgermøde
sammen og så finde en ny fælles dato)
6. Torrild Lokalråd, Generalforsamling d.15. marts
a. Praktisk
i. Indbydelse (Facebook, SMS, Mail)
ii. Opstilling, Kaffe/te - øl /vand småkager frugtfad
iii. ( vi mødes en time før)
iv.
b. Indledende Borgermøde m. fremlæggelse og godkendelse af revideret
Udviklingsplan

c. GF
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Dirigent / Hans Hamman
Referent / Mogens
Beretning/ Hans Erik
Forslag
Valg

7. Fælleslokalrådsmøde i Torrild d.5. april 2018, 19.30 Torrild Forsamlingshus, lille sal
Dagsorden udsendes ca.1 måned før
8. Evt.
9. Næste bestyrelsesmøde. I forlængelse af borgemødet den 22 marts

