Torrild Lokalråd –
Referat af Bestyrelsesmøde
Torsdag d.12.april 2018 kl.19.30-22.00 – Sted: Hos Mogens – Vandværksvej 2
Dagsorden:
1. Valg af mødereferent Hans Erik Valgt som ordstyrer og Mogens som Referent
2. Dagsorden godkendt
3. Konstituering efter GF d.15.marts 2018
a. Formand: Hans Erik Lykke
b. Næstformand: Heidi Petterson
c. Kasserer: Mogens Bedsted
4. Opfølgning referat fra sidste møde
Der ligger nu en ansøgning om byggetilladelse til legepladsen og ordren er skrevet under.
5. Orientering / behandling
a. Kort evaluering Borgermøde/GF d.15.marts 2018
Det var godt et lægge borgermødet sammen med generalforsamlingen. Det er
bedre end at holde GF alene.
Fensholt projektet på borgermøde til efteråret.
b. Fællesmøde m. øvrige Lokalråd i Odder Kommune afholdt d.5.april
Alle 12 lokalråd var mødt frem. Lokalrådene er meget forskellige.
Mødeafviklingen i forsamlingshuset gik fint.
Der er indkaldt til fællemøde med lokalrådene og kommunen den 23. maj
Emner: Samarbejdet med byrådet. Inddrage lokalrådene. Udvikling af infrastruktur i
landdistrikterne Gert og Mogens deltager. Næste gang i Boulstrup i september.
c. Kommende dialogmøde med Miljø, Teknik og Klimaudvalget d. 3. maj 2018
Hans Erik, Mogens deltager
6. Torrild Udviklingsplanen
a. Opfølgning fokusområde, status og indsats/plan frem mod revidering af
udviklingsplan 2018 – efter input på Borgermødet d.15.marts
i. Adgang til naturen
Stien fra Haldshave via Kirkeskoven til Nørreskoven vil vi arbejde på at
markere og skrevet ind på kort
Borgermøde om Fensholdt projektet -naturgenopretning.

ii. Trafik
Vi indskriver meldinger fra borgermødet samt Cowi planen i udviklingsplan
Forvaltningens svar vedr. Krogstrupvej sættes ind
Hastighedssænkning på Bygaden og Vandværksvej udtages
iii. Vækst
Afgrænsningen af kompetenceområder problematiseres der hvor
Udtage området ved rundkørslen som vækstområde

iv. Aktivitetsområde ved sportspladsen
Udviklingsplanen er revideret med de reviderede planer for legeområdet
ved sportspladsen
Der ligger nu en ansøgning om byggetilladelse til legepladsen og ordren er
skrevet under. Dette får vi også skrevet ind
Vi får ændret Udviklingsplanen og sendes ud til godkendelse inden
sommerferien via Facebook og mail.
b. Høringsperiode for opdateret Udviklingsplan 2018 – via Facebook og mailorientering, dvs. til download fra hjemmeside. Godkendelse inden Sommerferien
7. Næste bestyrelsesmøde
a. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder frem til næste GF i marts 2019.
Mandag den 18 juni
Torsdag den 13 september
Torsdag den 8 november

