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Jeanette Bechmann, Kjeld Christiansen og Peter Bruvik-Hansen
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_______________________________________________________________________________________
82. Åbent møde.
Bente Rands mødte og kunne fortælle, at der var lidt penge at gøre godt med til
cykelstier eller fortove, hvis vi hurtig kunne indstille nogle opgaver.
Med henblik på ønsket om at tilgodese bløde trafikanter (cyklister og fodgængere)blev
følgende opgaver prioriteret i nævnte rækkefølge:
1. Fortov på sydsiden af Sorringvej fra rundkørsel og til Hjortgårdsvej. Der er
allerede en del der går på denne strækning.
2. Cykelstien fra Voel til Ll. Amerika udvides til 2 m. Stien er for smal og det er kun
med besvær, at 2 cyklister kan komme forbi hinanden.
3. 2-radet sti fra Hjortgårdsvej til rideklubben(forbi Thøgersen biler). Børnene
bliver således fri for at skulle cykle og gå på Blakgårdsvej, der efterhånden er
godt trafikeret.
4. Trapper ned til Smedegade fra Sorringvej ved tunnellen for at sikre cyklister, der
således ikke skal krydse vejen.
Endelig kunne Bente orientere om, at vores kontaktperson Jesper Nygaard Kristensen
holder pr. 1. december 2010.
83. Godkendelse af referat fra mødet den 6. oktober 2010.
Godkendt.
84. Godkendelse og prioritering af dagordenen.
Godkendt.
85. Nærdemokratikonference 2010 den 27/11 2010.
Indbydelse er tidligere udsendt til lokalrådet.
Hvem deltager?
Kjeld Christiansen deltager. Peter forespørges om han ønsker at deltage, da han
overtager formandsposten i 3 måneder.
86. Klimadebat i Silkeborg Kommune.
Mail fra kommunen er tidligere udsendt til lokalrådet.
Skal vi som lokalråd engagere os i debatten eller skal det være som enkeltpersoner?
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Frist for aflevering af forslag er den 20. december 2010.
Der var ingen interesse for at deltage.
87. Cykelsti til Resenbro.
Cykelstien skulle indvies inden årets udgang, men ifølge Midtjyllands Avis udsættes
færdiggørelsen med ”flere måneder”.
Har vi forslag til arrangementer i anledning af indvielsen, gerne i samarbejde med
lokalrådet i Resenbro?
Tovholdere?
Peter Bruvik-Hansen blev tovholder. Planlægningen, der skal ske i samarbejde med
Resenbro Lokalråd, påbegyndes på næste lokalrådsmøde den 15/12 2010.
88. Udstykningsplaner i Voel.
Lokalrådet har ikke hørt noget fra kommunen, men har i Midtjyllands Avis kunnet læse,
at kommunen har godkendt en bebyggelsesplan som grundlag for udarbejdelse af
lokalplan.
Lokalrådet kunne konstatere, at hele skoven er fældet, hvilket jo ikke svarer til de
tidligere modtagne planer.
Hele lokalrådet ønsker lokalplanen tilsendt, når den foreligger til offentliggørelse.
89. Mødekalender.
Der skal afsættes datoer for møderne i det første halve år af 2011.
Møderne afholdes onsdage kl. 19 på føgende datoer: 19/1, 2/3, 13/4, 25/5 og 22/6.
90. Orientering.
1. Voel skole udvides for 6,4 mio. kr., hvorefter skolen skulle være fuld to-sporet
fra 0.-6. klasse.
2. Birgitte har søgt og fået tildelt en hjertestarter til Voel hallen.
3. Thomas har deltaget i seminar om Natur og friluftsliv som turistprodukt.
Seminaret var arrangeret af Silkeborgegnens LAG.
4. I perioden 1. december 2010 til 28. februar 2011 fungerer Peter Bruvik-Hansen
som formand for lokalrådet.
5. Fremtiden for bygningerne på Gormsvej 1 (Karolinelundskolen)?

Referat fra lokalrådsmøde den 17. november 2010.
Møde:

Onsdag den 17. november 2010, Det Gamle Bibliotek, kl. 19.00

Deltagere:

Thomas Kim, Harry Skydsgaard, Kim Kjølhede og Birgitte Rasmussen.

Afbud:

Jeanette Bechmann, Kjeld Christiansen og Peter Bruvik-Hansen

Referat:

Harry Skydsgaard

_______________________________________________________________________________________
1. Lokalrådet vil gerne have en orientering fra skolebestyrelsen om planerne for
Voel skole. Formanden eller anden repræsentant inviveres til møde i loakrådet.
2. Godt gået Birgitte.
3. Thomas orienterede om seminaret og de eksempler, som de blev præsenteret
for.
4. Til efterretning.
5. Bygningerne skal fremover andendes af kommunen til samlingssted for
ældreplejen.
6. Harry kunne orientere om, at kommunen ikke vil ændre de nuværende
foranstaltninger på Thorupgårdsvej, men at der vil blive opsat en A22 ”børn”
tavle på begge sider af bumpet, hvor stien fra Thyrasvej krydser over til hallen,
skolen, børnehaven og forsamlingshuset. Lokalrådet besluttede ikke at gøre
mere i sagen, men blot konstatere, at forholdene er blevet dårligere med de nye
foranstaltninger.

91. Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 21.00 og næste møde er den 15. december 2010 kl. 19,00

