2018 Nyhedsbrev nr. 1
Lokalrådsvalg
Først og fremmest en tak til det afgående lokalråd for at have lavet et godt stykke
arbejde i den foregående periode.
I efteråret - samtidigt med kommunalvalget - var der valg til lokalrådet, hvor der var
7 opstillede kandidater, som alle blev valgt.
Det nye Voel Lokalråd blev konstitueret den 14. december og består af både erfarne
og nye personer i lokalrådsregi:
		
		
		
		
		
		
		

Formand Jette Nordsmark
Næstformand Jens Ole Futtrup
Kasserer Thilde Lund Klaris
Sekretrær Kirsten Dolberg
Jens O. Mogensen
Harry Skydsgaard
Gitte Salling Eriksen

Sorring Voel Landsbyklynge
På initiativ fra Sorring lokalråd i sommeren 2017 deltog de to lokalråd i ansøgningen
om at blive optaget som landsbyklynge i kampagnen Landsbyklynger - et samarbejde mellem DGI, Realdania og Lokale og Anlægsfonden.
I november 2017 blev Voel og Sorring optaget som en af de sidste 5 landsbyklynger
ud af 29 klynger i alt.
Formålet med projektet er at understøtte nye samarbejder på tværs af landsbyer og
herigennem styrke livet på landet.
“En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om fælles strategiske mål
Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter hinandens styrker til at
udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at
skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske
faciliteter og aktivitetsmuligheder.”
I december 2017 ansatte initiativgruppen, som består af medlemmer af Sorring og
Voel Lokalråd samt en repræsentant fra Silkeborg Kommune en proceskonsulent,
der skal inspirere og drive processen de næste 18 måneder.
Klyngens proceskonsulent hedder Simone Foss Brink, og hun har allerede bekræftet
os i, at hun er det helt rigtige match for vores fremtidige arbejde med udvikling af
Sorring og Voel.
Se mere på landsbyklynger.dk eller find Sorring Voel Landsbyklynge på facebook.

Fællesmøde
Den 21. februar inviterede lokalrådet til fællesmøde i Voel Forsamlingshus. Der var
ca. 100-120 fremmødte, hvilket vi må betegne som en succes og et udtryk for stor
interesse for mødets emner. Formanden for Silkeborg Kommunes nærdemokratiudvalg Martin Jakobsen samt næstformand Helle Gade deltog.
Programmet for aftenen var info om flg. punkter:
Sorring Voel Landsbyklynge
Projekt Voel Multihus
Bente Aaroes kunstprojekt til rundkørsel
Voels Fremtid - idéer fra borgere
Proceskonsulent Simone Foss Brink fortalte om landsbyklyngekampagnen og opfordrede til deltagelse i Kick Off den 18. marts på Voel Skole, hvor der ville være mere
info om forløbet samt inspiration og idéudvikling i forhold til opstart af klyngen.
Herefter fortalte Jens Ole Futtrup og Gitte Salling Eriksen om tankerne bag projekt
Voel Multihus og opfordrede til, at man viste sin opbakning til projektet ved at melde
sig ind i foreningen Voel Multihus. Desuden blev der efterlyst frivillige til de forskellige arbejdsgrupper. Projekt Voel Multihus bliver en projektgruppe under Sorring
Voel Landsbyklynge, og der vil i løbet af de næste måneder blive arrangeret dialogmøder med borgere, institutioner og foreninger om hvilke konkrete behov og ønsker,
der er til et multihus for hele området omkring Voel og Sorring.
Se mere på voel-multihus.dk eller på Voel Multihus’ facebook side.
Lars Buchreitz fremlagde Bente Aaroes kunstprojekt for rundkørslen, hvilket der var
bred opbakning til. Skulpturen er udformet som en bold i træ og stål og er inspireret
af flg. udsagn om Voel bys kulturprofil:
Stærk idrætsprofi, Bysamfund med stærkt DNA, sundhed og sport i Søhøjlandet,
stærkt samspil mellem viljefaste og driftige borgere i foreningerne, Voel som sund by
og skarpt ungdoms- og udviklingsarbejde.
Under punktet Voels Fremtid kom borgere bl.a. med ønsker om overbygning på Voel
Skole og mulighed for en genbrugsbutik i Voel. Der blev spurgt til status på trafiksikkerhed på Hjortgårdsvej og mulighed for en fodgængerovergang ved Ilsøe Biler.
Derudover blev der rettet opmærksomhed på manglende vedligehold af flere steder
i byen, og her blev “Giv et praj” appen nævnt som en mulighed for at gøre Silkeborg
Kommune opmærksom på dette.
Præsentationen fra mødet ligger på forsiden på voel.dk.

Bypedeller
Siden 2015 har Voel haft 2 bypedeller Kim Jensen (Hjaltesvej 14) og Otto Balslev
(Toftegårdsvej 17). Deres opgave har været at registrere, hvis der er områder, der
kunne trænge til en kærlig hånd og herefter rette henvendelse til kommunen eller
anden myndighed, som er ansvarlig for området.
Både Kim og Otto har ønsket at stoppe som bypedeller, og vi søger derfor nye bypedeller, som på deres gang rundt i Voel vil hjælpe til med at registrere områder, der
har brug for fokus. Tak til Kim og Otto for deres tid som bypedeller.

Venlig hilsen
Voel Lokalråd

