
Torrild den 30. april 2016. 

Referat af bestyrelsesmøde i Torrild lokalråd den 28. april 2016 hos Hans Erik LH på Bygaden. 

Indkaldelse til møde ved Hans Erik Lykke Hansen – deltagere ved mødet Hans Erik Lykke Hansen, Mogens 

Bedsted, Heidi Pettersson, Anne – Sofie Terp (Fie) og Thorkild Andersen (suppl).  

Afbud: Henrik Iversen 

Dagsorden: 

1. Konstitution  

2. Mødeplan for året  

3. trafikbesigtigelsen/trafikken og det videre samarbejde 

4. Alrø – mødet  

5. Udviklingsplan for Torrild lokalområde  

6. Jernbane og linjeføringen 

Thorkild A. blev valgt til referent og Hans E. fungerede som mødeleder. 

Vi indledte med en drøftelse af, hvad der er bestyrelsens samlede opgaver og var enige om, at opgaverne 

må fordeles i bestyrelsen, så formanden ikke overbebyrdes.   

1. Derefter gik vi til konstitueringen: Efter drøftelse i bestyrelsen blev Hans Erik L H konstitueret/valgt til 

formand.  Han påpegede, at han ville bestræbe sig på, at bestyrelsen ikke påtog sig flere opgaver, end den 

havde engagement og arbejdskraft/tid til. 

Vi var enige om, at det er klogt at præcisere, hvad der er opgaverne hos de forskellige poster i bestyrelsen. 

Formandens opgaver: Indkaldelse til møder, udfærdigelse af dagsorden og mødeleder på 

bestyrelsesmøder. Formanden er endvidere ansvarlig for formulering af bestyrelsens beslutninger.  Ved 

formandens forfald træder næstformanden til på formandens foranledning.                                                                                                                      

Hans E. har fortsat ansvaret for hjemmesiden – indtil andet aftales, evt. spørges suppl. Rene ang. 

hjemmesiden.  

Til næstformand valgtes Mogens Bedsted. 

Til kasserer valgtes også Mogens Bedsted. 

Thorkild A. foreslog, at der blev valgt en fast sekretær med ansvar for referat og arkivering af lokalrådets 

kommunikation, den interne og den eksterne (herunder kommunikationen med forv./byråd.) Desuden 

ansvarlig for kommunikationen med lokalområdets borgere via TIB, hjemmeside, folder og opslag m.m. Han 

omtalte herunder vigtigheden af kvalitet i kommunikationen med borgerne – oplysning og inddragelse i 

medansvar.  

 Man drøftede en sådan valgt sekretærs opgaver, men da ingen gav udtryk for lyst til en sådan post, 

bestemte bestyrelsen sig for, at der ved hvert bestyrelses møde blot vælges en referent. Og de omtalte 

sekretæropgaver vil så fremover blive varetaget, som det hidtil er sket.                                                                                                                                   



2. Mødeplan: ordinære bestyrelsesmøder i år: 9. juni, 12. september og 14. november, klokken 19.30 til 

22.00 – evt. borgermøde i oktober.                                                                                                                                                     

Herunder fællesmøde med andre LR i kommunens regi den 24. maj klokken 19.00 i Pakhuset. 4 eller 5 

deltager herfra. På dagsorden er (fra Alrø) trafikfølgegruppe med LR’s deltagelse og LR’s økonomien m.m.   

3. Trafikken i Torrild/besigtigelsen: bestyrelsen har modtaget forvaltningens referat af besigtigelsen fra 

MH og vil kommenter det med rettelser og tilføjelser og tilbagesende det sammen med kommentarer 

vedrørende det videre samarbejdes indhold og form. Th.A. formulerer svaret til MH.(bilag til dette ref. 

senere). Rettelserne/tilføjelserne til referatet m.m. blev vedtaget på mødet.  

4. Mødet på Alrø – når referat herfra udsendes vil det tilgå bestyrelsen.   

5. Udviklingsplan for Torrild lokalområde: MB er ansvarshavende for oplæg til det videre arbejde med 

udviklingsplanen. Han har overskrifter hertil: bl.a. trafikken, vækst, ældreboliger og legeplads, men ønsker 

bidrag til planens indhold. Evt. kan det blive tema for borgermøde i efteråret.  

6. Jernbanelinjeføring: en ny linje vil krydse gennem Torrild lokalområdes sydvestlige del. Og bestyrelsen 

beslutter at henvende sig til kommunen med ønske om høring i sagen. Fie vil formulere henvendelsen 

bistået af MB.  

7. Legeplads.  LR er med i projektet, fordi en legeplads skal etableres i et samarbejde med kommunen, da 

den skal ligge på kommunens jord og indrettes efter kommunale regler m.m. Heidi påtager sig arbejde i 

forbindelse med anlæggelsen evt. hjulpet af mødre (eller andre) udenfor bestyrelse. Det blev nævnt, at 

lokalområdet måske kan få gavn af vindmøllepengene til netop sådan et formål. 

Referat godkendt af bestyrelsen ved Thorkild Andersen .  

 

 

 

  


