Torrild Lokalråd – Bestyrelsesmøde
Tirsdag d.23. november 2021 kl.19.30-21.30
Referat:
1. Valg af mødereferent: Mogens
2. Godkendelse/tilretning af dagsorden:
3. Opfølgning referat/aktivitetsliste fra sidste møde
Fælleslokalrådsmøder:
Vi har fået en ”Kør med bænk ” som bliver sat op ud for sportspladsen
Ansvar for legepladser: Lokalrådene søger juridisk bistand til hvordan vi skal stille os.
Der er forslag om at stille ladestandere op i landsbyerne. Vi arrangerer et møde med
Aura.
Projektansøgninger: Vi skal se om ikke der er et projekt vi kan realisere her i Torrild.
Deadline før i februar. Læskur på sportspladsen ide. Gert kontakter sille. Hans Erik
indhenter tilbud. Hans Erik laver opslag på Facebook
Der bliver lavet et minivådområde mod Fensholt- er der noget vi må gøre der?. Jesper
snakker med Ole Lyngby Pedersen.
Kommuneplan. Der er udlagt store områder til solceller i Torrild
4. Trafiksikkerhedsprojekter i Torrild, status
Fortorvet er blevet etableret. Nu mangler vi bare at bumpet bliver gjort fladere.
Afslutningen mod vandværksvej mangler: Græs? Sikkerhed.
Byporten ved indkørsel til Torrild i stykker. Lisbeth melder det til kommunen.
Der er kommet en del vejstøj ved udkørslen fra Torrild. Kan der gøres noget.
Støjdæmpende asfalt.

5. Torrild Udviklingsplanen 2018-2019 > 2021-2021 opdatering
Vi skal have opdateret udviklingsplanen med den nye kommuneplan

•
•
•

Udviklingsområde: Adgang til naturen
Udviklingsområde: Trafik
Udviklingsområde: Vækst
Udviklingsområde: Aktivitetsområde ved sportspladsen

•
6. Generalforsamling marts 2022 – Planlægning
• Dato – bookning af forsamlingshus: den 17 marts kl 19.00
• Indkalder med mindst 2 ugers varsel.
• Borgermøde forud for GF?:
• Oplæg om vådområder?
• Oplæg om stier?
• Oplæg om klimadiversitet lokalt?
•
a. Andet?
• Praktisk – kaffe mv.
• Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent – Forslag? Hans Hammann/ Referent Mogens
2. Beretning v. formanden
3. Regnskab v. kasserer
4. Indkomne forslag - Forslag, som ønskes behandlet skal være bestyrelsen
i hænde senest 7 dage før GF
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5. Valg
a. 5 medlemmer til bestyrelsen
i. 2 bestyrelsesmedlemmer for to år (lige år)
ii. 3 bestyrelsesmedlemmer for et år (ulige år)
b. 2 suppleanter for et år (årligt valg)
c. 1 revisor for to år
Genopstiller:
Mogens
Lisbeth Lind
Hans Erik
Jesper
Gert
Eigil ?
Bent lind (revisor)
6. Eventuelt
7. Evt.
Følg op på velkomstkomite for ny-tilflyttere
8. Næste bestyrelsesmøde
• Den 25. Januar kl. 19.30 hos Jesper
•

Konstituerende bestyrelsesmøde iht. vedtægterne senest én måned efter GF
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