Referat af lokalrådsmøde
den 6.3.2018 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:

Kirsten Dolberg

Kage:

Harry Skydsgaard

21. 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
22. Godkendelse af referat fra møde 5.2.2018
Godkendt.
23. Kort orientering
Lokalrådet har modtaget mail fra:
Gitte Johansen, Voel. Hun ønsker vi undersøger mulighederne for at sikre
trafiksikkerheden i krydset Hjortgårdsvej/Sorringvej.
Esben Klode, Voel som foreslår kursus i at anvende hjertestarteren i Voel.
24. Borgermøde 21.2.2018
11.2.2018: Forsamlingshus – Fællesmøde – Voels fremtid.
Gitte Salling Eriksen laver udkast til skriftligt materiale. 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.
6.3.2018: - Evaluering af mødet
- Hvad skal vi arbejde videre med

Drøftet. Et godt og positivt borgermøde.
25. Bypedellerne – kl. 19.30
Vi har inviteret Kim og Otto til at komme til vores møde.
Kim ønsker at stoppe som bypedel.
Kim deltog i mødet. Otto har vi ikke hørt fra.
Kim orienterede om, at kontakten mellem bypedellerne og Silkeborg kommune fungere
godt, både telefonisk og pr. mail.
Vi vil forsøge at finde en ny bypedel i stedet for Kim.
Jette kontakter Otto for at høre, om han vil fortsætte.
26. Økonomi
Thilde orienterede om økonomien.
27. 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
6.3.2018:
- Affaldsindsamling/Thilde
- Byforskønnelse/Thilde
28. 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.
6.3.2018:
Der er pt. over 200 medlemmer.
God opbakning og folk melder sig pt. i arbejdsgrupper.
29. 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.
6.3.2018: Kick-off på Voel skole 18.3.2018.
30. Fælles hjemmeside
- pkt. udsat fra sidste møde.
Gitte har været i kontakt med Palle fra Atetyde. Det vil koste kr. 10.000 for at få
oprettet fælles hjemmeside, som vi foreslår skaffes via sponsorater. Gitte laver udkast
til mail til sponsorer som gennemgås på næste lokalrådsmøde 3.4.2018.

31. Turisme i Voel-Sminge
- pkt. udsat fra sidste møde.
Forventes at blive et landsbyklyngeprojekt.
32. Velkomstfolder
- Jette har fået eksemplarer fra andre lokalråd.
Punktet drøftes fremadrettet på alle lokalrådsmøder med henblik på at få udfærdiget en
folder til nytilflyttere i Voel/Sminge – ideer/tanker fremlægges på møderne.
33. Hjertestarter
- Hjertestartere i Voel – kursus/introduktion til borgerne.
Jette kontakter Falck med henblik på et antal kursus-arrangementet i Voel.
34. Trafik
Hjortgårdsvej trafik
Jette kontakter kommunen jfr. pkt. 23.
34. Ny hjemmeside
Ny hjemmeside:
Drøftet jfr. Pkt. 30.
35. Affaldsindsamling
Afholdes 15.4.2018 kl. 10 med mødested ved Daglig Brugsen, Voel.
Thilde kontakter Gjern Natur med henblik på fælles annoncering.
36. Projektor
Det besluttes, at den nyindkøbte projektor står permanent hos Gitte og kun udlånes
gratis til foreninger og ikke til ”private personer”.
Evt.
Punkter til drøftelse på næste møde 3.4.2018:
⁃
økonomi inkl. budget
⁃
Logo til Lokalrådet (forslag foreligger)

Ref. Jette Nordsmark
9/3-2018

