Referat fra lokalrådsmøde den 3. oktober 2017 kl. 19,00.
Sted:

Det gamle bibliotek (Foreningshuset), Sorringvej 28, Voel

Deltagere:

Thilde Klaris, Mette Overgaard, Jette Nordsmark, Martin Kruse Hansen, Jens Ole Futtrup,
Kim Kjølhede, Jens Mogensen, Gitte Salling og Harry Skydsgaard.

Afbud:

Jette, Mette, Gitte og Thilde

Referat:

Harry

73. Dialogmøde.
Der er dialogmøde fra kl. 19,00 til 19,30, hvor alle borgere er velkomne til at spørge eller give
information til Lokalrådet.
Ingen fremmødte
74. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
75. Godkendelse af referat fra mødet den 14. august 2017.
Godkendt.
76. Suppleant til Lokalrådet.
Gitte Salling opstiller til det kommende valg og det foreslås, at hun tiltræder som suppleant resten
af året.
Godkendt.
77. Voel Multihal og Aktivitetsområde.
29/6: 2 borgere mødte op - Gitte Salling Eriksen og Søren Refsgaard som sammen med Jens Ole
Futtrup, er gruppen bag det nye projekt: Voel Multihal & Aktivitetsområde. Gruppen gennemgik
projektet via gennemarbejdet tegninger. Gruppen har haft møde med borgmester og formand for
teknik og miljø og de var umiddelbart positive overfor projektet. Der skal søges projektmidler. Der
bliver omtale i Midtjyllands Avis efter sommerferien. Der overvejes studietur til andre steder i
landet, hvor lignende tiltag er gennemført.
29/6: Der kan søges om puljer efter sommerferien ved Friluftsrådet. Vi vil søge efter personer til en
arbejdsgruppe. (beslutning fra den grønne ring – punkt 46)
Punktet genoptages på næste møde.
14/8:Jens Ole orienterede om, at arbejdsgruppen vil søge Silkeborg Kommune og DGI om hjælp til
en konsulent for at komme videre med projektet. Gruppen forventer at afholde et borgermøde med
nedsættelse af en forening, der skal køre projektet.
Jette undersøger mulighederne for en arbejdsgruppe til den Grønne Ring.
Jens Ole orienterede om besøg hos Gødvad. Der forventes indkaldt til stiftende
generalforsamling den 24. oktober 2017.
Eventuel arbejdsgruppe vedr. den grønne ring blev udsat til næste møde.
78. Elektronisk info-stander.
Skal der nedsættes en arbejdsgruppe i et forsøg på, at få det realiseret?
Brugsuddeleren er interesseret og kunne derfor evt. indgå i arbejdsgruppen.
Alle overvejer forslag til en arbejdsgruppe, herunder også en person til den daglige drift.
Arbejdsgruppe bestående af Kim Kjølhede og Gitte Salling blev nedsat.
14/8: Der afholdes møde den 16/8 med Vangvedvængets VVS.

Kim orienterede om status på projektet. Det vil kræve et beløb på 130.000 kr. + moms til
etablering samt 10.000 kr. i årlig drift, hvis det skal lykkes. Stilles i bero og alternativer
undersøges.
Muligheden for samarbejde med Vangvedvængets VVS undersøges af Kim.
79. Valg til lokalrådet.
Der skal afholdes valg til lokalrådet i november.
Hvorledes skal vi have reklameret for at få nye kandidater til at stille op?
29/6: Der skal laves folder som skal husstandsomdeles i Voel-Sminge området + web og sociale
medier. Kim laver udkast.
Jette og Kim har meddelt, at de ikke modtager genvalg.
Thilde, Mette og Martin meddelte, at de ikke modtager genvalg.
14/8: Avisen tilskrives med information om, at der afholdes valg samt at der mangles kandidater.
Harry laver forslag, der sendes til Kim til koordinering med informationsfolder.
Kandidater? Opslag?
Kim kontakter Vangvedvængets VVS om mulighed for reklame til lokalrådsvalget.
Samtidig laver Kim opslag på hjemmesiden.
80. Landsbypedeller og penge til udgifterne.
Vinnie Nielsen, Smedegade 6 har indsendt forslag til drøftelse i lokalrådet. Kim har videresendt
forslaget fra lokalrådets mailboks.
14/8: Thilde undersøger mulighederne for at opsætte blomsterkummer m.v. samt evt. tilskud fra
kommunen. Mulighederne for vedligeholdelse skal også undersøges.
Genoptages på næste møde den 3. oktober 2017.
Udsat til næste møde.
81. Forretningsorden for Voel Lokalråd.
Gennemgang af forretningsordenen for Voel Lokalråd for evt. ændringer.
Punkt 2.2 ændres til, at der afholdes valg hvert 2. år og at der skiftevis er 4 eller 3 på valg.
Punkt 2.8 ændres til, at der kun stemmes på 1 person.
Kim foranlediger forretningsordenen rettet på hjemmesiden.
82. Kunstprojekt i rundkørslen.
Bente Aarøe er kommet med et forslag til udsmykning af rundkørslen. Billede af model fremsendes
samtidig med dagsordenen.
14/8: Til udsmykning af rundkørslen ønskes der afholdt offentligt udbud blandt alle borgere i
området. Der er ingen krav om, hvorledes udsmykningen skal være, men tilbudsgiveren skal selv
udføre projektet samt sørge for sponsorer mv. til finansiering af projektet.
Tilbud skal indsendes til lokalrådet senest den 15. oktober 2017.
Indbydelsen opslås på hjemmesiden, Facebook samt med omtale i avisen.
Genoptages på næste møde.
83. Velkommen til nye borgere i Voel.
Skal vi have nedsat en arbejdsgruppe vedr. dette emne?
Repræsentant fra Gjessø indbydes til næste møde eller der indhentes information fra Gjessø.
Harry kontakter repræsentanten fra Gjessø inden næste møde.
Der opfordres til at se Gjessøs hjemmeside, gjessø.dk. Her fortæller de bl.a., at de arbejder med byambassadører samt at de ikke har nogen speciel velkomst til nye borgere, men at de har udarbejdet
en folder, som er omdelt til forretninger, virksomheder, ejendomsmæglere m.fl.
14/8: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af brochure forsøges nedsat. Harry laver oplæg til
indholdsfortegnelse.
Genoptages på mødet den 25. oktober 2017.

84. Cykeltællinger.
Skal vi deltage i cykeltællinger, der vil finde sted i september.
Cykeltælling foreslås at ske den 5. september. Hvis vi ønsker at deltage, skal vil udpege steder, hvor
vi ønsker at tælle. Der skal tælles 1 time om morgenen og 1½ time om eftermiddagen.
Vi ønsker cykeltællinger på Blakgårdsvej (Jette & Martin) og Thorupgårdsvej (Mette & Jens Ole).
Resultatet af tællingerne fremlægges.
Alle tællelister blev fremlagt og vil blive indberettet til kommunen.
Thorupgårdsvej, morgen: 33 cyklister og eftermiddag: 7 cyklister
Blakgårdsvej, morgen: 5 cyklister og eftermiddag: 13 cyklister.
85. Landsbyklynger.
Lokalrådene i Gjern, Sorring og Voel afholder møde den 15. august kl. 19 i Voel om etablering af et
klyngesamarbejde mellem de 3 lokale områder. Konsulent Carsten Blomberg vil fortælle om, hvad
det betyder at starte denne proces op.
Jens Ole og Harry deltager. Jens giver besked, hvis han kan deltage.
Der har været arbejdet på højtryk i hele september og det er lykkedes at indsende en virkelig
veludført ansøgning før den 1. oktober 2017.
Ansøgningen blev kort gennemgået og udsendes til alle. Der foretages offentliggørelse hvis
projektet bliver godkendt.
86. Sørkelvej.
Karen Gonge Hansen har tilskrevet lokalrådet om trafiksikkerheden på Sørkelvej.
Kommunen tilskrives om henvendelsen med anmodning om, at der gøre noget for at sikre alle
borgere, der færdes på vejen.
87. Landsbyprisen 2018.
Region Midtjylland indkalder forslag til landsbyprisen 2018.
Vi søger ikke.
88. Orientering.
1. Svarskrivelse fra Region Midtjylland vedr. nedlæggelse af busrute 112.
Samtidig blev orienteret om svarskrivelse til Midttrafik med henblik på revision af
køreplanerne til næste år.
2. Jens Ole fortalte, at træerne på Thorupgårdsvej overfor Margrethesvej helt er vokset rundt
om gadelamperne. Kommunen tilskrives.
89. Eventuelt.
Punkter til næste møde:
Ikke yderligere.
Mødet slut kl. 20,40 og næste ordinære møde er den 25. oktober 2017 kl. 19,00.

