
 
Referat fra Lokalrådsmøde 6. maj 2013 hos Mogens. 

 
Bestyrelsemøderne afholdes normalt på mandage kl. 19.30, og det besluttedes generelt at tilstræbe 
slut på møderne kl. 22. 
  
Pkt. 1: Dagsorden og referat i papirudgave samles i sagsmappe udover den elektroniske udgave. 
Lægges fremover op på vores hjemmeside: ”TORRILDLOKALRAAD.DK” Hans Erik er vores 
WEB-ansvarlige. Der oprettes links til Oddernettet og TIB. 
 
Pkt.2: Vi udarbejder en pjece om lokalrådets etablering og arbejdsform, som husstandsomdeles i 
distriktet. Henning kontakter TIB, om de vil have noget med på omdelingen. Thorkild fordeler 
områderne imellem os. 
 
Pkt. 3: Hjemmesiden kører og kan benyttes. Henning tager kontakt til TIB om oprettelse af link fra 
deres hjemmeside til vores og omvendt. 
 
Pkt. 4: Hans undersøger, i hvilke andre områder af Odder kommune der findes foreninger, som også 
arbejder med lokalrådsopgaver, med henblik på gensidig orientering og erfaringsudveksling med 
disse. Forinden en kontakt etableres, drøfter vi i Lokalrådet, hvorledes et evt. samarbejde kan finde 
sted. 
 
Pkt. 5: Lokalhøring om kommuneplanen er for sent nu, men om vi senere skal afholde borgermøde 
om lignende emner, også selv om kommunen ikke deltager, tages op til senere drøftelse. Emner 
kunne f.eks. være aflastningsvej for Krogstrupvej, når Grobshulevej-projektet er gennemført samt 
trafikregulering fra ny rundkørsel til Torrild by, herunder cykelsti sammenhæng. 
 
Pkt. 6: Til mødet med administration/politikere fra Kommunen den 27/5 kl.19-21 er Mogens 
tovholder og tager sig af dagsorden, invitation og mødested. Efter mødet holdes et kort 
bestyrelsesmøde. Emnerne for mødet skal være fast kontaktperson i kommunen, økonomi (jf. KL´s 
pjece), regelmæssig forhåndsorientering om projekter med særlig interesse for Torrild og evt. årligt 
møde. 
 
Pkt. 7: Vi drøftede, om vi skulle have en politisk eller administrativ kontakt til kommunen og blev 
enige om at lade det være op til kommunen at afgøre det. 
 
Pkt. 8: Vi besluttede, at Thorkild kontakter suppleanterne Jannie og Merete for at høre, om de er 
interesserede i at deltage i møderne eller bistå med andre opgaver. Henning kontakter  
forsamlingshuset for at få en pris på lån af mødelokaler udover den tid, Borgerforeningen har 
rådighed over lokalerne. 
 
Pkt. 9:  Næste møder den 27/5 efter mødet med kommunen, mandag den 19/8 og mandag den 21/10 
 
referent Hans Bach 


