Torrild Lokalråd – Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d.17.november 2016 kl.19.30-22.00 – Sted: Hos Heidi – Vandværksvej 1
Deltagere: Heidi, Thorkild, Mogens, Hans Erik
1. Heidi blev valgt som referent
2. Dagsorden blev godkendt m. tilføjelse af pkt. 4f
3. Opfølgning referat fra sidste møde
a. Kommentarer til Odder Kommunes forslag til lokalplan for 2017-2029 og vil indgå i det
videre politiske arbejde med planen
b. Der er blevet oprettet CVR nr. til Torrild Lokalråd: 38072331. Fremgår nu af hjemmesiden
under Kontakt.
4. Orientering / behandling
a. Fordelingsråd, status og kommentarer fra Gylling ift. fordeling af midler
i. Der afholdes møde i Fordelingsrådet d.21.nov. og Heidi har fremsendt ansøgning
vedr. kr.50.000,- til legepladsen mv. i Torrild
ii. Retningslinjer for ansøgninger mv. blev gennemdrøftet i bestyrelsen og Hans Erik
tager kommentarer med til Fordelingsrådet.
b. Folder til omdeling i lokalområdet
i. Der blev aftalt renskrivning af folder ultimo november/primo december til
omdeling i december
ii. Indhold primært rettet mod kort status på:
1. Trafik aktionsliste, kortfattet - Hvad har kommunen forbedret / lovet at
forbedre i 2016 - Thorkild
2. Torrild Lokalråd Udviklingsplan - Mogens
a. Kun emneoverskrifter, kortfattet
b. Orientering om proces og ’varsling’ af borgermøde & opfølgning
ifm. GF
3. Fordelingsråd puljemidler til legeplads, resultat – Heidi/Hans Erik
c. Mødeplan mv. 1.kvt. 2017 – følgende blev aftalt:
i. Planlægningsmøde – Borgermøde - mandag d. 16 januar hos Hans Erik
ii. Borgermøde – Torrild Udviklingsplan - torsdag d. 19 januar - Heidi booker
Forsamlingshuset
iii. Bestyrelsesmøde d. 2. februar hos Mogens
iv. Generalforsamling + Præsentation af endelig Udviklingsplan torsdag d. 23 marts. Heidi booker Forsamlingshuset
d. Trafikforhold, status
i. Der er aftalt besigtigelse m. forvaltningen angående sti bag autoværn ved
rundkørsel
e. Arkivering af vor kommunikation med kommunen - UDESTÅR
f. Skoledistrikter i Odder kommune, restrukturering
i. Lægges på Torrild facebook med opfordringer til borgere om at kigge den igennem
og tage aktion ift. høringen
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5. Torrild Udviklingsplanen – status, opfølgning og det videre arbejde
a. Udkast udfærdiget af Mogens blev gennemgået, hvor følgende kort blev drøftet som emner
til Udviklingsplanen og til evt. drøftelse på Borgermøde hvor det ikke udelukkende er
’fakta’:
i. Forord: Ideer? – Efterord: Ønsker for fremtiden? – Mogens/Hans Erik
ii. Muligheder for vækst i Torrild. – Mogens/Hans Erik
iii. Stednavn, hvor stammer navnet Torrild fra – Thorkild/Mogens
iv. Kirkens historie, har været privatejet engang – Mogens/Thorkild
v. Stier i området – hvor kan de bindes sammen, evt. mærkes op? – Hans Erik
vi. Foreningslivet i Torrild - Fie, Mogens
vii. Afsnit om planerne for legeplads og motionsområdet på sportspladsen - Heidi
viii. Bygaden i fremtiden? (Udvikling) – Thorkild/Mogens
b. Videre arbejde/handlingsplan:
i. Rettelser og gennemgang af udkast. For og imod. Alle
ii. Orientering om arbejdet i folder til omdeling i december Mogens
iii. Flyer/indkaldelse til borgermøde omdeling 5.-6. januar Mogens
iv. Planlægning af Borgermøde d. 16.januar Alle
v. Borgermøde torsdag d. 19. januar Alle
6. Evt. – Intet under eventuelt.
7. Næste møde
a. Bestyrelsesmøde d. 2. februar hos Mogens

2

