
Torrild Lokalråd – Bestyrelsesmødereferat 

Tirsdag d.19. september 2019 kl.19.30-22.00 – Sted: Hos Mogens, Vandværksvej 2 

Dagsorden 

1. Valg af mødereferent: Mogens Valgt  

2. Godkendelse/tilretning af dagsorden: Dagsorden godkendt 

3. Opfølgning referat fra sidste møde  

 

• Vi har henvendt os til Odder kommune omkring byrådsmøde i Torrild.  

De vil gerne holde byrådsmøde i Torrild først i det nye år  

• Vi har sendt en ansøgning til byforskønnelsespuljen om plantning af et stort træ i 

rundkørslen  

• Vi har hentet nye tal fra Danmarks Statistik : der bor nu 499 mennesker i Torrild 

Sogn  

• 75 er under 16 år  

• Vi har undersøgt endnu en bank men det er stadigvæk lige så dyrt.  Mogens Prøver 

Danske Bank  

 

 

4. Orientering / behandling 

Fælles lokalrådsmødet: 

 

• Invitation til stormøde om Grøn kollektiv trafik den 7. nov. i Saksild kl 19. arrangeret 

ag lokalrådene  

• Fælleskalender for odder kommune: oplæg udsendt til debat  

Der er brug for en platform for alle aktiviteter i odder – vi er enig i det udsendte 

papir. Bliver nu behandlet i BUK 

• I mødet deltog Casper grønborg og Bent Hodde fra forvaltningen. De ville gerne 

forbedre samarbejdet – De blev opfordret til at kigge på lokalrådenes lokalplaner 

• Der arbejdes på at der kommer orden på legepladstilsyn, forsikringer og 

byggetiladelse r på de nye legepladser på kommunal jord  

• Næste møde den 13. nov.   

             Borgermøde om sikkerhed i hjemmet.  

Vi har en aftale med ”Bo trygt” om at komme den. 14 november.  

STen Edelin holder oplæg i ca. 45 min  

Derefter mulighed for input til lokalrådet med forslag til nye initiativer 

Vi sørger for kaffe og kage m.mm  

Lille sal er reserveret  

Mogens laver opslag udsendes lige efter efterårsferien  



 

 

 

5.  Torrild Udviklingsplanen. 

a. Opdatering af Torrild udviklingsplan til version 2019-2020 

i. Adgang til naturen  

Sti til præsteskoven indrapporteret- de kan tage tid før den bliver behandlet  

ii. Trafik afventer Cowi  

iii. Vækst god aktivitet i byggeri  

iv. Aktivitetsområde ved sportspladsen: læskur til  petanquespillerne  

 

 

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 5. november kl. 19.30 hos Jesper  

 

Borgermøde den 14. november kl. 19.00 i forsamlingshuset  

 

 

Opgaveliste  

Mogens laver opslag til borgermødet  

Hvem ejer matrikler i mosen (MB)   

Orientering om lokalrådet FB (HE) 

Læskur til petanquebanen (Heidi og Mogens) 

 


