
Torrild Lokalråd – Referat af Bestyrelsesmøde 

Mandag d.18.juni 2018 kl.19.30-22.00 – Sted: Hos Hans Erik, Bygaden 13A 

 

1. Mogens valgt som mødereferent 

2. Dagorden godkendt 

3. Opfølgning referat fra sidste møde 

Intet nyt  

4. Orientering / behandling 

a. Fællesmøde m. Odder Kommune – Miljø og Teknik - afholdt d.3.maj 

i. Spørgeskema om kollektiv trafik 

Vi udfylder det tilsendte spørgeskema  

 

Vi vil orientere om flextaxa 

Nyt møde med MTU den 13 august 16.30  

Det var et godt møde med mange nyttige informationer  

MTU lover godt samarbejde fremover med lokalråd.  

Vi vil se om vi kan få et møde med MTU i efteråret om COWI planerne. 

Tages op på mødet den 13 august. 

 

b. Dialogmøde den 23. maj mellem lokalrådene og Odder Kommune 

Et godt møde med et godt fremmøde. Fremtidig samarbejde med politikkerne  

Vi blev tilbudt at afholde byrådsmøder i oplandsbyerne. Vi tænker over det og tage 

det op senere.  

Det kunne være en ide at lokalrådene byder tilflyttere velkommen.  

 

 Afprøvning af nye partnerskaber for landsbyfornyelse i Odder Kommune 

i. Konkret bygning, der ”trænger til en kærlig” hånd 

Hvis vi har huse der trænger til en kærlig hånd kan vi melde ind til en pulje 

der kan hjælpe med forskønnelse.  Vi mener ikke der er bygninger der er 

aktuelle i Torrild.  

c. Energistyrelsen: Nye rammer for bredbåndspuljen 

i. Adresser indenfor Torrild lokalområde 

På kortet er der steder hvor der ikke er meget dækning. Det er imidlertid 

ikke noget større problem efter vi har fået fiber. Vi kan melde ind hvis der er 

nogen der har problemer.  

d. Affaldshåndtering/-sortering i kommunen – kommende affaldsplan 

i. Referat fra møde d.30. maj 2018 

Vi kan komme med input til en kommende affaldsplaner. Spørgeskemaet er 

tilgængeligt på Torrilds Facebookside.  



e. Projektet ”Spisevenner” 

i. Udvidelse af projektet i Odder Kommune 

Det er ikke vores indtryk at der er behov for en sådan ordning i Torrild  

f. Henvendelse d.14.6. fra Thorkild Andersen 

Thorkild har henvendt sig for at få os til at tage cykelruten til Fillerup op. Vi mener 

at de initiativer vi har taget er dækende for indsatsen. Vi har svaret Thorkild.  

 

g. Evaluering af legeplads 

Legepladsen er nu etableret. Petanquebanen er nu også næsten færdig. Der er stor 

tilfredshed med legepladsen - man ville gerne have den noget større, men forstår 

godt at man ikke får meget for pengene. Hvis vi kan skaffe flere penge kan 

legepladsen udvides i moduler.  

Vi kan nu gå i gang med næste fase af projektet.  

 

5. Torrild Udviklingsplan 

a. Revidering samt godkendelse af udkast til Torrild udviklingsplan 2018-2019 

i. Adgang til naturen   

Sti til præsteskoven indtegnes 

ii. Trafik 

Ting som byporte indskrives  

iii. Vækst  

Intet nyt  

iv. Aktivitetsområde ved sportspladsen 

Opdater Fase 1 og to er nu klar og vi søger penge til de næste faser. 

 

b. Høringsperiode for opdateret Udviklingsplan 2018 – via Facebook og mail-

orientering, dvs. til download fra hjemmeside 

Udviklingsplanen er blevet opdateret med det der sket siden sidst og efter sidste 

borgermøder. Vi lægger den til høring så folk har mulighed for at kommer med 

tilføjelser og rettelser. Vi bringer udviklingsplanen videre til MTU.  

-. 

6. Næste bestyrelsesmøde 

• Torsdag d. 13. september Jesper  

• Torsdag d. 8. november Gert  

Møde med MTU den 13/8 kl 16.30 - Hans Erik og Mogens  


