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103. Åbent møde.
Ingen fremmødte fra byen.
Besøg fra Bente Rands Mortensen
http://www.silkeborgkommune.dk/politik/lokalr%C3%A5d+og+n%C3%A6rdemokrati
på dette site kan vi finde mulige finansieringsmuligheder til andre projekter. Vi vil kikke
nærmere på det i forbindelse med Masterplanen.
104. Godkendelse af referat fra mødet den 19. januar 2011.
Referat fremsendes sammen med dette mødes dagsorden. Er fremsendt og uploaded
på hjemmesiden.
105. Godkendelse og prioritering af dagordenen.
Godkendt.
106. Godkendelse af regnskabet for 2010.
Regnskabet er tidligere udsendt af Kim. Regnskab vedhæftet dette referat.
107. Opfølgning på borgermødet den 11. april 2011 vedr. ny varmeplan.
Vi er blevet spurgt, om vi laver et høringssvar til varmeplan. Peter vil gerne skrive
noget ned i forbindelse med et høringssvar og have Kjeld Nørgaard med på råd, så vi
holder kommunen fast på alternative muligheder i den forbindelse. Forslag sendes til
de øvrige lokalråd medlemmer for kommentarer.
108. Cykelsti til Resenbro.
Peter kommer med et oplæg til arrangementer i f.m. indvielsen.
Peter spørgsmål til Bente: ”Kan kommunen gå ind i et arrangement omkring åbningen
af cykelstien?” Vi kommer tilbage til beslutningen. Midten af maj får vi den endelige
dato for, hvornår vi kan indvie cykelstien. Fastlæggelse af arrangementets form vil
blive vedtaget til næste Lokalrådsmøde d. 25. maj 2011.
109. Lokalplan32-003 for udstykning ved Thorupgårdsvej i Voel.
Frist for ændringsforslag er den 25. maj 2011. Harry får præciseret, hvad der menes
omkring markeringer ved boligerne. Må der plantes hæk rundt om grundene på
bagsiden af grunden. Samt hækkens sort.
110. Ansøgning til Indenrigsministeriet vedr. masterplan.
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Peter orienterer om status. Peter har ikke hørt fra Indenrigsministeriet.
111. Sidste step - før vi går live.
Tovholder Jeanette fortæller om status.
Vi forventer at gå live lige efter Påske, eller senest ultimo april.
112. Orientering.
1. Lokalrådenes fællesmøde den 30. marts 2011
a. Fint lille uformelt møde med deltagelse af politikere fra
Nærdemokratiudvalget. Deltagere fra en del Lokalråd. Et møde, der gav
mulighed for at netværke med andre lokalråd
2. Kodeks for godt nærdemokrati. Peter følger op med krus
3. Resultat fra sundhedsbussens besøg i Voel.
4. Information fra Voel Lokalråd. Der er kommet respons, som vi følger op på.
5. Ny kontaktperson ved Silkeborg Komune er Peter Magnussen. Der arrangeres
rundtur i Voel. Peter og Harry deltager, men er der andre, der gerne vil være
med på denne rundvisning? Kjeld deltager også.
6. Resultat af rengøringsdag. Ikke så godt besøgt som sidste år, men fortsat fint
fremmøde.
113. Eventuelt.
Huskesedlen, hvornår kommer den igen? Fristen er 1. marts 2012. Kan også findes
her:
http://www.silkeborgkommune.dk/politik/lokalr%C3%A5d+og+n%C3%A6rdemokrati/
den+lokale+huskeseddel
Vi er blevet kontaktet af Elsemarie Lindblom, formand for bevaringsforeningen for
Silkeborg kommune, som spørger om frysehuset er bevaringsværdigt. Foreløbigt
forbliver frysehuset stående. Lokalrådets holdes opdateret.
Mødet slut kl. 21.15 og næste møde er den 25. maj 2011 kl. 19,00

