Dagsorden til Lokalrådsmøde
Tirsdag D 2/10-2018 kl. 19.00 i Foreningshuset v/ Voel Hallen
Deltagere: Gitte Salling, Jens O Mogensen, Jens Ole Futtrup, Kim Kjølhede og referent
Thilde Klaris
Afbud: Jette Nordsmark, Harry Skydsgaard og Kirsten Dolberg.

91. Dialogmøde
Der er dialogmøde fra kl. 19.00 til 19.30, hvor borgere er velkomne til at spørge eller
give information til Lokalrådet.
Bente Aarøe er inviteret til at fortælle om hendes kunstprojekt kl. 19,00
Bente og Bent redegjorde for deres selvstændige som ansøgning til Kulturprojektet. De
85.000 kr. der er blevet bevilliget er øremærket kunstprojektet.
92. Godkendelse af referat fra 3/9-2018
Godkendt.
93. Kort orientering fra de enkelte medlemmer
Jens M: Har deltaget i informationsmøde vedrørende fjernvarme. Såfremt der er
minimum 55 % af husstandene i Voel, der tilslutter sig, kommer fjernvarme til Voel
2022/23. Der kommer kampagne omkring april 2019,- muligvis med en Info vogn ved
Brugsen.
Jens O F: Træerne på Thorupgårdsvej er blevet beskåret.
Gitte: Orienterede omkring de politiske Beslutninger omkring Lokalrådet.
https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-ditlokalomraade
94. Voels Bypedeller v/Thilde
Charlotte og Kent er inviteret kl.19.30 til velkomst og dialog om opgaven som
Bypedeller.
Velkommen til Charlotte Matheisen og Kent Krogsgaard. Opgaverne som Bypedeller
blev gennemgået.
Mail på Charlotte og Kent lægges på Voel Lokalråds hjemmeside, så borgerne i Voel evt.
kan kontakte dem ved behov. kk@fibernyt.dk. Lokalrådet orienterer Silkeborg Kommune
om at Charlotte og Kent er nye Bypedeller. Jette sender info pr. mail til Charlotte og
Kent, hvor de skal indrapportere til Kommunen.

95. Lokalpolitik
Kl. 20.00 kommer Helle Gade, Silkeborg Byråd til en snak om Formidling og
samarbejde.
Helle orienterede om, hvad der rører sig i Silkeborg. Der er 7 byer, der er i Fokus, hvor
der er potentiale for vækst og udvikling. – Her er Voel/Sorring med på tegnebrættet
omkring Fyrtårsprojekter.
Transport- De Blå Busser – Sidste høringssvar var 1. oktober 2018. Borgermøde i
Herskind den 22. oktober – Opslag kommer på Facebook.
96. Økonomi v/Kim Kjølhede
Opsamling på budget osv.
Kim gennemgik økonomien.
97. Markedsdag v/ Thilde
Udsat
98. Byforskønnelse v/ Thilde og Jette
Udsat
99. Voel Multihus v/ Gitte og Jens Ole
Der er afholdt bestyrelsesmøde, 5 arbejdsgrupper indkaldt. DGI, Mikkel Holm deltager til
næste møde, 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 oprettet. Nyopstartet er E-sport og genbrugsbutik on-line oprettes som “Multiguld”
og evt. et løbehold oprettes. 7/6-2018: 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. Vigtigt – fællesskab skal bygges op.
Multihuset trækker sig ud af Landsbyklyngen.
Hvad er budgettet? Søger arkitekttilbud.
100. Landsbyklynger v/Jens Ole
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.
7/6-2018: Borgerundersøgelse sættes i gang. Digitalt i august 2018. Folkemøde,
september 2018 – Sorring/Voel møder op.
3/9-18 Multihuset trækker sig fra Landsbyklyngen, Jens Ole refererer stadig omkring
Udviklingen herom.
101. Fælles hjemmeside v /Gitte
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.
Opfølgning til næste møde, flere sponsorer.
Nye sponsorer:
B- Sponsorat Sason Pizza
B-Sponsorat Voel Autotek v/ Karsten Abildgaard.

102 Årshjul
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/Jens Ole og (Kirsten). Gitte har meldt sig ud af klyngen.
Affaldsindsamling/Thilde og Kirsten
Byforskønnelse /Jette og Thilde
Byudvikling/Jens og Jens Ole og Harry

Evt.
-

Bestyrelsen Voel Brugsen Inviteres.
Bestyrelsen Voel Forsamlingshus inviteres.
Byudvikling.

