Referat af lokalrådsmøde
den 5.2.2018 kl. 19.00 i Foreningshuset v/Voel
Hallen
Deltagere: Gitte Salling, Harry Skydsgaard, Jens Mogensen, Jens Ole
Futtrup,
Jette Nordsmark, Kirsten Dolberg og Thilde Klaris.
Afbud:

Harry Skydsgaard og Kirsten Dolberg. Thilde var syg.

Kage:

Jens Mogensen

12. Dialogmøde.
Der er dialogmøde fra kl. 19.00-19.30, hvor alle borgere er velkommen til at spørge eller
give information til Lokalrådet.
Ingen fremmødte
13. Godkendelse af referat fra møde 11.2.2018
Godkendt.
14. Nyt/orientering fra lokalrådet
Mødet hos Midtjyllands Avis er udsat på ubestemt tid.(Jette)
Jette har forhørt sig hos nærdemokratiudvalget. De har ikke erfaring med udarbejdelse
af folder. Jette forhører sig hos Fårvang lokalråd, som vist har lavet en folder tidligere.
Verner Larsen fra Voel-Sminge Seniorer har sendt mail med bidrag til fælles kalender.
(Alle)
Vi drøftede fælles kalender og Gitte vil kontakte Palle fra Attityde om pris.
15. Borgermøde 21.2.2018
11.2.2018: Forsamlingshus – Fællesmøde – Voels fremtid.
Gitte Salling Eriksen laver udkast til skriftligt matriale. Bjarne Gregersen kontaktes og de
sociale medier. . Konsulenter for landsbyklynger kontaktes ang. deltagelse. Jens Ole
booker forsamlingshus. Fjernvarme… Bente Aarøe kontaktes ang. skulptur i Voel
rundkørsel.- planlægning af mødet/dagsorden.
Gitte har lavet udkast til dagsorden/plakat til mødet som blev drøftet. Små tilretninger
og den vil blive sendt ud på sociale medier i uge 7 og hængt op på skoler, hallen m.v.
Jette kontakter Bente for at høre, om hun har mulighed for at komme og fremlægge sit
kunstprojekt. Jens Ole spørger Hans Jørgen Plougstrup om projektor og lærred.
Vi mødes en time før mødet.

16. Økonomi
Pt. ca. kr. 12.500.
17. Årshjul
11.2.2018: Voels by kalender på facebook. Hvad sker der i byen?
- hvem er ansvarlig for hvad: (vi fortsætter de næste møder)
- Trafik/Jette
- Grønne områder/Jens
- Multihus/Gitte og Jens Ole
- Landsbyklynger/Gitte og Jens Ole
- Velkomstfolder/Gitte
18. Multihus
11.2.2018: Der er afholdt bestyrelsesmøde, 5 arbejdsgrupper indkaldt. DGI, Mikkel Holm
deltager til næste øde, kommer med ideer.
Gitte og Jens Ole har haft møde med Mikkel Holm Thomsen fra DGI og
proceskonsulent Simone Foss Brink. Næste møde er onsdag den 7.2.2018.
19. Landsbyklynger
11.2.2018: Der skal orienteres omkring dette til borgermødet, hvor konsulenten deltager.
Gitte og Jens Ole har været til møde i Sorring i aften i forbindelse med
fællesspisningen.
20. Evt.
Punker til næste møde: - Fælles hjemmeside
- Turisme i Voel-Sminge

Jette tager kontakt til Silkeborg kommune omkring beskæring af træer ved
Thorupgårdsvej/hobbylandbrugene – det sidste der mangler.

Ref. Jette / 7.2.2018

