Referat fra lokalrådsmøde den 25. 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:

Kim

Referat:
Harry
90. 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.
91. Godkendelse af forslag til dagsorden.
Godkendt.
92. Godkendelse af referat fra mødet den 3. oktober 2017.
Godkendt.
93. Arbejdsgruppe vedr. Den Grønne Ring.
(fra tidl. sag og Voel Multihal og Aktivitetsområde)
Jette undersøger mulighederne for en arbejdsgruppe til Den Grønne Ring.
Det er ikke lykkedes at finde personer, der er interesseret i at arbejde med projektet.
Udsættes indtil der vises interesse fra borgere, der vil arbejde med det.
94. 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.
3/10: 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.
Stiftende generalforsamling den 24/10-2017.
Der var stor tilfredshed med hele konceptet samt etableringen af bestyrelsen m.v.
95. Valg til lokalrådet.
Der skal afholdes valg til lokalrådet i november.
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?
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3/10: Kim kontakter Vangvedvængets VVS om mulighed for lys-reklame til
lokalrådsvalget.
Samtidig laver Kim opslag på hjemmesiden.
Silkeborg Kommune har udsendt informationer om afholdelse af valg til lokalråd.
Mailen udsendes samtidig med dagsordenen.
Er der kommet kandidater eller skal vi headhunte personer?
Følgende opstiller: T/J Klaris, Jens Ole Futtrup, Jens Mogensen, Gitte Salling, Kirsten
Dolberg, David Dufke og Harry Skydsgaard
Endnu et par kandidater er ønskelig.
Ved max 9 kandidater bliver der fredsvalg.
96. 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.
3/10: Udsat til næste møde.
Udsættes til foråret. Vinnie Nielsen og Thilde Klaris er tovholdere.
97. 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.
3/10: Genoptages på næste møde.
Bente Aarøe har orienteret, at hun arbejder videre med projektet og at hun har
afholdt møde med personer fra kommunen.
Kommunen tilskrives om, at lokalrådet helst ser udsmykningen placeret ved hallen
samt at lokalrådet foreslår, at der afholdes en idekonkurrence om udsmykningen af
rundkørslen.
98. Sørkelvej.
Karen Gonge Hansen har tilskrevet lokalrådet om trafiksikkerheden på Sørkelvej.
3/10: Kommunen tilskrives om henvendelsen med anmodning om, at der gøre noget
for at sikre alle borgere, der færdes på vejen.
Svarskrivelse fra kommunen udsendes samtidig med dagsordenen.
Kommunens svar blev taget til efterretning.
Karen Gonge tilskrives om lokalrådets behandling.
99. Orientering.
1. Status på fjernvarmeprojektet.
2. Cykelsti Voel-Sorring.
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Ad 1. Silkeborg Forsyning har lavet en kampagnepris for tilslutning på 20.575 kr.
samt har oplyst, at der forhandles med installatører for at få en lav pris for selve
installationen. Desuden er der diverse skriverier i f.m. myndighedsbehandlingen, der
kan betyde, at der først hen på året 2018 kan foreligge en godkendelse.
Ad 2. Der blev orienteret. Projektet forventes færdig før vinterferien næste år.
Endvidere blev der orienteret om Voels ønsker til politikerne, som Midtjyllands Avis
havde efterspurgt til valgkampen. Lokalrådet har meddelt at man især ønsker:
• bybusser til Voel
• aktivt indsats fra kommunen for at fremme udvikling af de mindre byer
• støtte til etablering af Voel Multihus.
100. Eventuelt.
Punkter til næste møde:
Ingen.
Mødet slut kl. 20,30.
Næste ordinære møde er den 30. november 2017 kl. 18,00, der afholdes privat hos
Martin Kruse i Sminge.
(afbud på forhånd fra Harry og Kim pga. udlandsrejser)

