Dagsorden til lokalrådsmøde
onsdag 2.5.2018 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

Kage:

Jette Nordsmark

50. Dialogmøde
Der er dialogmøde fra kl. 19.00-19.30, hvor alle borgere er velkommen til at spørge eller
give information til Lokalrådet.
Kl. 19 kommer Anders Flindt Porse vedr droneﬁlm af Voel og Sminge.
51. Godkendelse af referat fra møde 3.4.2018.
52. Godkendelse af dagsorden
53. Kort orientering fra medlemmerne
54. Økonomi incl. budget
Budgettet skal til godkendelse samt kassererjobbet skal afklares.
55. Årshjul
Hvem er ansvarlig for de enkelte områder:
⁃
Voels bykalender på Voel Lokalråds hjemmeside/Gitte
⁃
Facebook, nyhedsbreve, hjemmeside/Gitte
⁃
Trafik/Jette
⁃
Grønne områder/Jens
⁃
Multihus/Gitte og Jens Ole
⁃
Landsbyklynger/Gitte og Jens Ole
⁃
Affaldsindsamling/Thilde
⁃
Byforskønnelse/Jette
56. Multihus

Der er afholdt bestyrelsesmøde, 5 arbejdsgrupper indkaldt. DGI, Mikkel Holm deltagertil
næste øde, kommer med ideer. Gitte og Jens Ole har haft møde med Mikkel Holm
Thomsen fra DGI og proceskonsulent Simone Foss Brink. Husk, at tænke badminton med
ind i Multihuset. Der er pt. over 200 medlemmer. God opbakning og folk melder sig pt. i
arbejdsgrupper.
57. 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. Super fremmøde ca. 70 tilmeldte til
arbejdsgrupper.
58. Fælles hjemmeside
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. I Gitte´s udkast er prisen for
et års annoncering - herefter ½ pris pr år. Gitte´s udkast godkendt. Afventer Winnie
Knappes logo. Lokalrådet vil gerne høre til ide/forklaring ang. logo. Hvad er Winnies
historie/symbolik omkring logo?
59. 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.
60. Hjertestarter
- Hjertestartere i Voel – kursus/introduktion til borgerne.
Jette undersøger hos Falck og Kirsten kontakter Dansk Røde Kors, med henblik på et
antal kursus-arrangementet i Voel.
61. Trafiksikkerhedsplan m.v.
Planen gennemgåes på mødet.
62. Bedre skiltning i Voel.
63. Baneforbindelsen mellem Silkeborg/Voel/Sorring/Aarhus
64. Rute 112 – hvad sker der?
Evt.

