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Torrild Lokalråd  

Referat af Bestyrelsesmøde 

Torsdag d.6. februar 2020 kl.19.30-22.00 – Sted: Gert, Bygaden 13C 

Afbud : Lisbeth, Jesper  

 

Dagsorden  

1. Valg af mødereferent: Mogens Valgt  
2. Godkendelse/tilretning af dagsorden: Dagsorden Godkendt  
3. Opfølgning referat/aktivitetsliste fra sidste møde 

• Hvem ejer matrikler i mosen (MB): Listen er nu lavet og vi skal i gang med 
hvordan vi kontakter lodsejerne. Vi kontakter menighedsrådet der også er 
lodsejere   

• Læskur til petanquebanen (Heidi og Mogens) Heidi og Mogens har snakket 
sammen. Vi har kontaktet Sille som gerne vil være til at få produktionsskolen 
med på banen  

• HE skriver til Ole Lyngby Pedersen om hvornår Torrild komme med i 
trafiksikkerhedsplanen. HE har fået bekræftet at trafiksanering bliver i år 

• Mogens reviderer tekst til aktivitetsområde (afventer) 
• Vi kontakter fælles drift og service Lene krog Jensen om ideer til udsmykning af 

rundkørsel ( i gang…Mogens.) 
• Initiativgruppe Jette Sørensen, Gitte og Hans indkaldes (Mogens) Vi har ikke 

indkaldt til møde men jeg har talt med alle. Der er enighed om vores ideer men 
det er vigtigt at der først kommer en afklaring på om der kommer et træ  

• Bestille forsamlingshus til generalforsamling: Er bestilt til 19 marts 
4. Møde i fordelingsrådet den 12. februar 2020 Mogens                                                        

deltager.      Vi gennemgik ansøgningerne og gav Mogens mandat med til 
forhandlingerne. Der er mange ansøgere   

5. Legeplads: vi at fået afslag på at kommunen vi stå for og betale tilsyn af de offentlige 
legepladser i oplandet.     Vi vil kræve at sagen bliver behandlet politisk. 
 

6. Odder Kommune fejrer 50-års jubilæum 
• Skal Torrild Lokalråd ansøge om gennemførelse af arrangementer der markerer 

jubilæet –Idé’er? Ressourcer? - Ansøgningsfrist d. 20. februar 2020. 
• Vi søger om 10.000 til fællespisning og taler. Supperiet.  Evt. sammen med 

borgerforeningen.  
 

7. Møde vedrørende trafiksikkerhedsprojekter i Torrild, torsdag d. 27. februar kl. 15.30 
Mogens, Hans Erik, Lisbeth  
Lyddæmpende asfalt? Ellers som det fremgår af lokalplan. Blinkende lygter ved 
overgang  
 

8. Generalforsamling torsdag d. 19. marts 2020. 19-21 
• Indkalder med mindst 2 ugers varsel: Mogens indkalder på facebook og via mail.  

 
• Borgermøde forud for GF? 
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a. Trafiksikkerhedsprojekter i Torrild – status, input 
b. Torrild Udviklingsplanen 2018-2019 > 2020-2021 opdatering 

Stier/ legeplads  
c. Andet 

• Praktisk – kaffe, øl, vand småkager, slik, chips (30 personer)  
• Bestyrelsen mødes 18.15 og forbereder.  
• Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent – Forslag? / Referent? Hans Hamann /Mogens Bedsted  
2. Beretning v. formanden (Hans Erik) 
3. Regnskab v. kassereren (Mogens) 
4. Indkomne forslag - Forslag, som ønskes behandlet skal være bestyrelsen 

i hænde senest 7 dage før GF 
5. Valg  

a. Bestyrelsesmedlemmer på valg:  
i. Heidi (genvalg?)  
ii. Hans Erik (genvalg) 

b. Bestyrelsessuppleant på valg: 
i. Ejgil (valg) 

c. Revisor på valg: 
i. Bent Lind (Modtager genvalg) 

6. Eventuelt 
 

9. Evt. 
10. Næste bestyrelsesmøde 

 
 

• Konstituerende bestyrelsesmøde den 16 april. Kl 19.30 hos Mogens 
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