Referat af lokalrådsmøde
onsdag 2.5.2018 kl. 19.00 i Foreningshuset v/Voel
Hallen
Deltagere: Gitte Salling, Jens Mogensen, Jens Ole Futtrup,
Jette Nordsmark, Thilde Klaris og Kirsten Dolberg
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. 19.00 mødte Anders Flindt Porse op vedr. dronefilm af Voel og Sminge.
Super gode og rolige billeder. Der skal sendes idé fra Lokalrådet til Anders F. Porse,
hvor? Hvor lang tid? Hvad er skal det bruges til nøjagtigt?
Anders F. Porse oplyste om prisen, forsikring kr. 800,00 og batteri kr. 400,00. I prisen er
planlægning, redigering, video, avisering og tilladelser osv.
51. Godkendelse af referat fra møde 3.4.2018.
Godkendt.
52. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
53. Kort orientering fra medlemmerne
Thilde orienterede om affaldsindsamling, 20 stk. mødte op - succes.
Rigtig meget affald samlet. Næste år skal datoen dog ikke falde sammen med Øko-dagen.
Næste år evt. med fælles spisning og planlægning via hjemmesiden i feb. 19.
Jens Mogensen og Jens Ole Futtrup orienterede om en evt. udvidelse af Thorupgårdsvej.
Jette og Jens Ole deltager fredag den 4. til møde med Kommunen ang. evt. cykelstil via
Thorupgårdsvej.
Dyr løsning - så evt. 1 1/2 vejudvidelse - med striblede linier.
Jens Ole kunne orientere at der ikke var nye kandidater til Skolebestyrelsen på Voel
Skole!
Gitte Salling orienterede om Creuff Court, her går det meget langsomt fremad. Gitte

afholder møde herom med Silkeborg Kommune.
Jette Nordsmark har takket bypedellerne for deres indsats med vin.
Jette Nordsmark og Jens Ole deltager i møde hos Nærdemokratiet den 8.5.18.

54. Økonomi incl. budget
Regnskab 2017 godkendt.
Budget fremsendes til Silkeborg Kommune per 1.7.18
Projektor kan udlejes til en pris á kr. 200,00 per gang.
Kasserjob: Kim Kjølhede.
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 og Thilde
⁃
Byudvikling/Jens og Jens Ole
56. Multihus
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. Husk, at tænke badminton med
ind i Multihuset.
P.t. 259 medlemmer, der er nu 2 dansehold hver onsdag a 20 stk. oprettet - Nyopstartet er
e-sport og genbrugsbutik online oprettes som hedder Multiguld og evt. et løbehold
oprettes. Super flot indsats her.
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.
Velkomstfolder vil være en god mulighed at søsætte her.
Der skulle gerne holdes møde hver mdr. fremover, det er mere svært at få folk til
arbejdsgrupper nu, spørg evt. folk vi møder.

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?
A-sponsorat til kr. 2.000 kr.: direkte link til til firma (Silkeborg VVS teknik sponserer her)
B-sponsorat til kr. 1.000 kr.: Sponsorat på hjemmesiden (JOM Ejendomme, Voel Ismejeri,
Gerlev Auto og Bjarup Blik)
Gitte følger op på listen af evt. sponsorer i Voel og omegn.
59. Velkomstfolder
Dette punkt udgår fremover.
Velkomstfolder bliver taget op i punkt 57, Landsbyklynger fremover.
60. Hjertestarter
- Hjertestartere i Voel – kursus/introduktion til borgerne.
Jette aftaler evt. datoer for arrangement for Hjertestarter kursus i Voel til næste møde.
Kirsten´s info fra Dansk Røde Kors var for dyr i forhold til Falcks.
61. Trafiksikkerhedsplan m.v.
Jette fremlagde planen, vedhæftet dagsorden. Jette og J.O følger op via mødet med
Kommunen som nævnt i punkt 53.
Spørger samtidligt ind til Letbanen til næste møde.
62. Bedre skiltning i Voel.
Jette kontakter kommunen.
63. Baneforbindelsen mellem Silkeborg/Voel/Sorring/Aarhus
Se punkt 61.
64. Rute 112 – hvad sker der?
Tages op til næste møde.

Evt.
Emner til næste møde den 3.9.18:
*
Byudvikling v. Jens og JO
*
Byforskønnelse v. Jette og Thilde
*
Markedsdag v. Thilde
*
Punkt 63 og 64
*
Bypedellerne inviteres
*
Voel Brugs og Forsamlingshuset medlemmer (Kirsten)
*
Dronefilm - hvilken rute og fotos i Voel og Sminge?

Møde afsluttet kl. 21.15/KD

