
Torrild Lokalråd  

Referat af Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d.18. juni 2019 kl.19.30-22.00 – Sted: Hos Hans Erik, Bygaden 13A 

 

1. Mogens valgt som mødereferent 

2. Dagsordenen blev vedtaget.  

3. Orientering / behandling 

a. Opfølgning på det årlige dialogmøde mellem lokalrådende og byrådet, 28. maj  

Byrådsmødet i Bovlstrup var en succes og byrådet vil gerne ud et andet sted. Skal 

Torrild melde sig? Vi melder til til kommunen at vi gerne vil lægge hus til det næste 

møde.  

Lokalrådene præsenterede et oplæg om bedre samarbejde med kommunen. 

Kommunen tygger videre på vores oplæg. Med baggrund i det vil forvaltningen 

gerne deltage i vores næste møde.  

 

b. Oplæg til færre valgsteder i Odder Kommune: 

Der blev protesteret meget over forvaltningens oplæg om færre valgsteder fra de 

samlede lokalråd. Forvaltningens argumenter blev kraftigt modargumenter. 

Hovedargumentet fra forvaltningen er at de ikke har nok personale til at yde teknisk 

support. Vi kom også med en del forslag. Politikerne lyttede og vil gå i tænkeboks. 

c. Opfølgning på fællesmøde mellem MTK og lokalrådende, 3.juni. 

Der var et oplæg fra COWI om hvordan de prioriterer de ønsker der kommer fra 

borgere og lokalråd.  

Vi har to projekter på listen: Bump på Skellergårdsvej ved byskilt (nr. 45) og hævede 

flader på Kongshusvej (nr. 25). Vi følger op på om de stadig er aktuelle.  

Vi her tre projekter på listen over stisystemer: Fællesti langs Kongshusvej i Torrild 

by. Mellem Torrild og Gjesing -Cykelbane. Cykelsti til Fillerup. Vi følger op hvor 

meget der er aktuelt eller om ønsker til forbedringer af ønsker  

Vi skal have revideret ønsker efter COWI rapportens planer. Det er vigtigt at vi 

holder gryden i kog så Torrild kommer til i 2020 med trafiksaneringen.  

 

Vores legeplads har en usikker status. Nogle steder er den angivet som kommunal 

legeplads andre steder som privat. Den står på kommunal jord. Men kommunen 

mener at vi skal betale for tilsyn og forsikring.  Vi følger op på sagen.   

 

Der blev også diskuteret vejtræer. Det er blevet vedtaget at hvis der bliver fældet et 

vejtræ skal der plantes to nye. ! 

 



4.  Torrild Udviklingsplanen 

 

Opdatering af Torrild udviklingsplan til version 2019-2020 

Mogens får opdateret listen over befolkningen i Torrild  

Planer om trafik på landevejen redigeres til en 2020 planlægning når beslutning 

kendes.  

 

5. Borgermøde  

 Forslag om møde omkring sikring af bolig. Trygfonden – Det kriminalpræventive råd.  

               Evt. oplæg om minivådområde ved Fensholt. 

 Et borgermøde i november (en torsdag) (Eigil tager kontakt)  

 

6. Evt.  

60 km skilte i Fensholt bliver fjernet og der kommer skilte op med farligt sving og 30 km.  

Der er ansøgning til lokalrådsmidler den 6 august. Et læskur ved petanquebanen?  

Hvem vil søge? Lokalråd hjælper gerne med ansøgningen?  

 

7. Næste bestyrelsesmøde/-r 

 

Torsdag den 19 september kl 19.30 hos Mogens  

Torsdag den 7 november kl 19.30 hos Jesper.  

 

 

 

Opgaveliste:   

Orientering på Facebook om konstituering, borgermødet m.m. (H.E) 

Spørger Karen m.fl. om interesse for en sundhedscafe for 60+ (Mogens) 

Udsmykning af rundkørsel (træ) (Mogens) 

Befolkningsopdatering (Mogens) 

Eigil tager kontakt til Bo Trygt  

Læskur til petanquebanen (Heidi og Mogens)? 

Ny bankforbindelse (Mogens)  

 


