
7. august 2019
Referat fra bestyrelsesmøde i Tørring Beboerforening 

Deltagende:  
Bente Møller Johannsen, Frederik Karlsson, Rikke Olafson, Trond Fedog, Krishna 
Vijayarankan, Johanna Kristin Oskarsdottir 

Referent: Frederik Karlsson 

Følgende blev drøftet på mødet: 

• Medlemsliste og nyhedsbrevet 

Antallet af medlemmer blev gennemgået. Det glæder os at se, at igen i år har foreningen et stort 
antal medlemmer i forhold til byen størrelse - men vi ønsker os altid flere. 

Dertil blev der diskuteret hvorvidt tidligere medlemmer fortsat skal have tilsendt nyhedsbrevet. Det 
er bestyrelsens opfattelse af mange ønsker at følge opdateringerne selvom de ikke er medlemmer 
længere - vi fortsætter derfor med at sende til også tidligere medlemer, så længe de måtte ønske 
det. 


• Opkrævning af kontigent og nye medlemmer 

Der blev endvidere drøftet, hvorvidt opkrævningen måske kunne gøres mere belejlig at betale, da 
det er i dag kan være omstændigt at skulle overføre via bankoverførsel. Mange får ikke gjort det i 
tide, eller glemmer det måske. 

Det blev besluttet, fremadrettet at hustandsomdele via almindelig brev om betaling og/eller 
tilmelding som nyt medlem.  Bestyrelsen vil derudover udarbejde en informationsfolder der 
fortæller lidt om beboerforeningens arbejde, til udsendelse en gang i efteråret. 


• Status på madpakkehuset 

Madpakkehuset er fortsat under opførsel, og vi håber at vi kan afholde rejsegilde til byfesten. 
Bestyrelse sørger øl, vand og pølser - det skal fejres, at byen får et så fint madpakkehus!

Opførsel forløber iøvrigt planmæssigt, og vi forventer, at bygningen står færdigt i løbet af efteråret.


• Grundskyld 

Vores anmodning om fritagelse for grundskyld/ejendomsskat er blevet afvist igen, og med samme 
begrundelse som sidst. Vi menter fortsat den afgørelse er urimelig, og bestyrelsen vil nu forsøge 
at undersøge nye muligheder for at blive fritaget.


• Trafikken 

Trafikken opleves fortsat som et problem for flere beboer i Tørring. Vi har næsten 30 børn i byen, 
og det vil være en katastrofe hvis nogen af dem, skulle komme noget til. Særlig skovrodsvej fra 
den nordlige del af byen, hvor der ikke er hastighedsnedsat til 40 km/t. 

Bestyrelsen ønsker fortsat at undersøge mulighederne for at få bedre trafik-sikkerhed i og omkring 
byen. Bestyrelsen vil endvidere række ud mod Tulstrup, i forsøg på at samle flere kræfter til at få 
Kommunen til at hjælpe. Vi er desvære blevet afvist på mange tidligere initiativer. 


• Evt. 
Krishna foreslog om vi i højere grad kunne skabe et endnu større samarbejde med de 
nærliggende byer, i og med at vi har mange fælles interesser. Det kunne også ende med flere 
arrangementer i fælleskab, men også gøre det nemmere at få Kommunen i tale, når vi står flere 
byer sammen. Det kommer på som et punkt på næste bestyrelsesmøde.
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Trond vil gerne undersøge flere mulighederne for at få en hjertestarter. Der er i øvrigt mulighed i år 
for at lære førstehjælp til byfesten - hvis man tilmelder sig på forhånd. 



