Referat fra lokalrådsmøde
torsdag den 7/6-2018 kl. 18.00
hos Jette Nordsmark, Smingegårdsvej 20
Deltagere: Gitte Salling, Harry Skydsgaard, Jens Mogensen, Jens Ole
Futtrup,
Jette Nordsmark, Thilde Klaris og Kirsten Dolberg
Afbud:

Ingen

65. Dialogmøde
Der er dialogmøde fra kl. 18.00-18.30, hvor alle borgere er velkommen til at spørge eller
give information til Lokalrådet.
Ingen fremmødte
66. Godkendelse af referat fra møde 2/5-2018
Godkendt
67. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
68. Kort orientering fra de enkelte medlemmer
Gitte og Jakob Jensen (Formand GFG Voel) søger om vedligeholdelsepenge til Creuff
Court via fond. 500.000 kr. Forpligtelse til at afvikle stævne 1. gang årligt. Voel
borgerne passer og tilser banen i det daglige. Indvielse forår 19.
Harry har modtaget mail fra Line Tastrum ang. hundeskoven i Voel. Evt. nyt tiltag med
folder, hundeskoven på hjemmesiden, evt. billeder og evt. oplyse om diverse træer og
buske på skolerne ved brug af skoven.
Thilde kunne oplyse næste års Affaldsindsamlingsdato: 7. april 2019.
Byforskønnelsesmødedato: 20. juni 2018, Henriette Trio og Winnnie deltager.
Thilde nævner evt. folder til Ejendomsmæglerne i forbindelse med hussalg/huskøb i
Voel. Hvorfor og hva´ kan Voel?
Jette har skrevet ansøgning til Nærdemokratiudvalget i Silkeborg. Jetter har
udarbejdet brev ang. tilskud til hjemmeside, Hjerte-starter, dronefilm og projektor.
Godt arbejde Jette.
Jens Ole deltog i et mindre godt nærdemokratisk møde og informerede herom bla
omkring kommunalplanen.
Kirsten undrer sig, Drone over privat grund, evt. oprettes en Droneklub - hvem har
Droner i Voel og kender man til regler herom? Punkt til næste møde.

69. Økonomi incl. budget
Budget 2018 til godkendelse ved næste møde 3/9-2018.
Kasserer Kim Kjølhede, deltager til mødet 3/9-2018 og fremover hvert kvartal.

70. Ansvarsområder
Hvem er ansvarlig for de enkelte områder:
⁃
Voels bykalender på Voel Lokalråds hjemmeside/Gitte
⁃
Facebook, nyhedsbreve, hjemmeside/Gitte
⁃
Trafik/Jette og Harry
⁃
Grønne områder/Jens og Thilde
⁃
Multihus/Gitte og Jens Ole
⁃
Landsbyklynger/Gitte, Jens Ole og Kirsten
⁃
Affaldsindsamling/Thilde og Kirsten
⁃
Byforskønnelse/Jette og Thilde
⁃
Byudvikling/Jens, Jens Ole og Harry

Pkt.70 skifter navn fra Årshjul til Ansvarsområder.
Harry tilføjet på Trafik og Byudvikling, Thilde tilføjet til Grønne Områder, Kirsten
tilføjet til Landsbyklynger og Affaldsindsamling.
71. 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. Der er pt. over 200 medlemmer. God opbakning og folk melder sig pt. i
arbejdsgrupper.
2/5-2018: Pt. 259 medlemmer, der er nu 2 dansehold hver onsdag à 20 børn i
Foreningshuset. Nyopstartet er E-sport og genbrugsbutik on-line oprettes som
“Multiguld” og evt. et løbehold oprettes.
Juni 18, Jens Ole og Gitte har haft møde med Realdania (støtter projekter) og LOA er
meget glade og positive for Voels initiativ, byggeriet går med ind i Landsbyklyngerne.
Evt. 7, 8 og 9 klasse med overbygning på Multihuset. Der er en masse spændende
muligheder på vej, motorikhold, musikhold, løbeklub (DGI), mountainbike vinder
frem. Der mangler dog stadig folk til økonomidelen, budget, drift og financering.
Vigtig - Fællesskab skal bygges op.
72. 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.

2/5-2018: Velkomstfolder vil være en god mulighed at søsætte her.
Der skulle gerne holdes møde hver måned fremover. Det er blevet svært at få folk til
arbejdsgrupper nu, spørg evt. folk vi møder.
Juni 2018: Borgerundersøgelse sættes igang. Digitalt i august 18. Folkemøde,
september 2018 - Sorring/Voel møder op.
73. Logo
Godkendt :) stor tak til Winnie Knappe for sponsoratet.
74. 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?
2/5-2018:
A-sponsorat til kr. 2000 – direkte link til firma (Silkeborg VVS teknik sponserer)
B-sponsorat til kr. 1000 – Sponsorat på hjemmesiden(JOM ejendomme, Voel Ismejeri,
Gerlev Auto, Bjarup Blik)
Gitte følger op på listen af evt. Sponsorer i Voel og omegn.

75. Nyhedsbrev 2
Hundeskoven
76. Dronefilm og billeder af Voel og Sminge
Først ja til Dronefilm når pengene er samlet ind (måske via tilskud fra
Nærdemokratiudvalget)
Gitte giver Anders besked.
77. 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.
2/5-2018: Jette aftaler evt. datoer for arrangement for hjertestarter-kursus i Voel til næste
møde.
7/6-2018: Pris kr. 900 + moms for 1 1/2 time, Jette booker i september 2 datoer gennem
Falck.
78. Trafiksikkerhedsplan, cykelsti m.v.
3/4-2018: Jette fremlagde planen, vedhæftet dagsorden. Jette og Jens Ole følger op via
mødet med Silkeborg kommune som nævnt i punkt 53.
2/5-2018: Spørger samtidig ind til Letbanen til næste møde.
Thorupgårdsvej og Blakgårdsvej bliver til 2 - 1 vej med 50 km/t sikre veje inden
sommerferien iflg. information. Godt arbejde heromkring :)

Jette skriver sammen med Jens brev til Silkeborg Kommune ang. trafikken i Voel.
79. Bedre skiltning i Voel.
2/5-2018: Jette kontakter kommunen.
7/6-2018 Jette kontakter kommunen ang. Hallen, Forsamlingshuset, Kirken mm.
80. Rute 112 – hvad sker der?
Jette og Kirsten deltager til næste møde, Borum

Evt.
Emner til næste møde 3/9-2018:
⁃
Byudvikling v/Jens og Jens Ole, ideer klar til foråret, Gitte har sendt
masterplanen ud.
⁃
Byforskønnelse v/Jette og Thilde
⁃
Markedsdag v/Thilde
⁃
Voel Brugs og Helle Gade inviteres samme aften, ang. samarbejdet imellem, det
grønne område ved Brugsen.
⁃
Forsamlingshuset (bestyrelsen) inviteres til oktober.
⁃
Folder til ejendomsmæglerne
⁃
Drone over privat grund

Mødet sluttede ca. 21.00/KD

