Torrild Lokalråd
Referat af Bestyrelsesmøde
Torsdag d.10. januar 2019 kl.19.30-22.00 – Sted: Hos Mogens, Vandværksvej 2
Dagsorden
1. Valg af mødereferent : Mogens Valgt
2. Godkendelse/tilretning af dagsorden. Dagsordenen godkendt
3. Opfølgning referat fra sidste møde
Kasper Grønborg – teknisk direktør vi forsøger stadig at få et møde op at stå ( Mogens)
4. Orientering / behandling
a. Orientering og evt. opfølgning ift. fælles lokalrådsmøde, onsdag den 14. november
2018 i Falling Selskabslokaler
Spændende møde- med gode indspark. Almene boliger i oplandet- flekstrafikrenovering af forfaldne huse- trafik etc.
b. Retningslinjer for fordeling af alle pengene fra Odder Kommune - indsendelse af
ansøgninger til fordelingsrådet, som fremover er 1. februar og 1. august.
Retningslinjerne ligger på vores hjemmeside.
c. Henvendelse fra Thorkild Andersen af 6.jan. 2019 vedr. kommende GF
Henvendelsen blev drøftet og Thorkilds synspunkter blev taget ad notam. Hans Erik
svarer ham. Det blev foreslået at vi bruger Facebook til at tilbyde og spørge efter
hjælp til opgaver. Det er vigtigt at vi hjælper hinanden… men det er ikke en
lokalrådsopgave- vi vil drøfte det på generalforsamlingen.
5. Planlægning af kommende Borgermøde / GF, Torrild Lokalråd
a. Dato: / 14 marts– Evt. d. 21. februar
Borgermøde kl 19 til 20.30 herefter generalforsamling
Vi spørger Kasper Grønborg / Ole Lyngby Pedersen (mogens)
b. Booking af Forsamlingshus (heidi )
c. Indkaldelse
i. Facebook / Hjemmeside/ sms / mail
ii. flyer : Kun til nye tilflyttere ( Mogens )
iii. kage: Heidi indkøb: Mogens -frugtfad Gert
d. GF
e. Dirigent: Hans Hamann
f. Referent Mogens
g. Valg
i. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
• Mogens Bedsted- genopstiller
• Jesper Jensen- genopstiller

• Gert Frederiksen- genopstiller
• Jørgen Yding, suppleant genopstiller?
6. Torrild Udviklingsplanen
Intet nyt
7. Evt.:- kan vi afmærke stien til præsteskoven –Hans Erik undersøger
Tyverisikring /nabohjælp – ide til borgermøde

8. Næste bestyrelsesmøde
Efter generalforsamlingen
Aftales på generalforsamling vi foreslår
Torsdag den 11 april hos Heidi

