
Torrild Lokalråd – Bestyrelsesmøde 

Referat Torsdag d.22.februar 2018  

Dagsorden 

1. Valg af mødereferent:  Mogens 

2. Dagorden godkendt 

3. Opfølgning referat fra sidste møde 

Intet at bemærke  

4. Orientering / behandling 

Vi har været til møde om den nye banelinie. Selve Torrild bliver ikke meget berørt. Husene i 

Krogstrup får dog toglinien i baghaven. Der sker ingen ekspropriationer af huse i Torrild 

Tidsperspektivet hedder minimum 10 år før det muligvis bliver realiseret. Der vil ske vej 

overføringer/ underføringer på Krogstrupvej, nygårdsvej og nørreskovvej. Haldshavevej vil 

blive lukket.  

 

Vi har fået bevilliget 403.000 kr. af miljøstyrelsen til etablering af legeplads i Torrild. 

Pengene kan udbetales når Vindmøllerne er tilsluttede da de er bevilliget i forbindelse med 

en pulje i forbindelse med etablering af vindmøllerne (tilføjet efter mødet)  

 

Opgaveliste revideret og rundsendt  

 

5. Borgermøde ift. COWI-rapport / trafik, Ny baneføring mv. og GF i Torrild Forsamlingshus 

a. Kl.19-20:30 Borgermøde 

i. Emner: 

• COWI-rapport og trafik generelt 

• Ny banelinie 

• Vindmøllerne  

• Andre emner 

 

ii. Torrild Udviklingsplanen 

• Opfølgning fokusområde, status og indsats/plan frem mod revidering 

af udviklingsplan 2018 

a. Adgang til naturen  

b. Trafik 

c. Vækst  

d. Aktivitetsområde ved sportspladsen 

• Høringsperiode for opdateret Udviklingsplan 2018 – via Facebook og 

mail-orientering, dvs. til download fra hjemmeside? 

• Hans erik og Mogens skriver det igennem  



b.       Kl.20:30-20:40 Pause 

c.       Kl.20:40-21:30 GF 

iii. Dirigent -  Hans Hammann 

iv. Referent - Mogens 

v. Beretning – Hans Erik 

vi. Forslag 

vii. Valg: ref. vedtægterne: ”……..Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til 

bestyrelsen plus evt. 2 suppleanter, samt 1 revisor. Bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter vælges for 2 år ad gangen på den ordinære 

generalforsamling. 2 bestyrelsesmedlemmer går på valg i lige år, og 3 i ulige 

år. Suppleanter vælges hvert år. Revisor vælges for en periode for 2 år ad 

gangen 

• På valg i år som ordinære medlemmer: Heidi, Hans Erik 

Jesper, Mogens og Gert fortsætter i bestyrelsen 

• Sidste gang valgte vi to suppleanter. De er valgt for to år. 

Det er Thorkild og Eigil 

Vi skal vælge en suppleant for 2 år. Det kan godt være en af de 

eksisterende suppleanter  

 

PRAKTISK 

 Vi mødes mødes 1 time før altså 18.30 (HE sørger for koden til døren )  

Forplejning: 

Frugtfad: Gert (gerne 3 små fade) 

Kaffe, mælk, småkager, øl og vand:  Mogens 

 

Jesper sender Sms og Mail. Mogens laver oplag på Facebook Udsendes først i næste 

uge  

Mogens og Hans Erik får lavet flyer i løbet af Weekenden sendes til Jesper senest 

mandag den 26 feb.  

6. Fælleslokalrådsmøde i Torrild d.5. april 2018, Torrild Forsamlingshus, lille sal 

Vi skal have udsendt en dagsorden. HE skriver til de øvrige lokalråd om dagsordenspunkter.  

7. Evt. 

8. Næste bestyrelsesmøde torsdag den 22 hos Jesper Skellergårdsvej 23  


