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Ansvarlig
Alle

Type
Orientering

Alle

Beslutning

71. Godkendelse & prioritering af dagsorden

Alle

Beslutning

72. Rengøringsdag.
Afholdes den 3. april 2011.
Peter meddeler, at rengøringsdagen i 2011 bliver den 3.
april.
Vi deltager vel ligesom i 2010?

Peter, Kjeld Orientering
og Thomas

Punkt
69. Åbent møde
70. Godkendelse af referatet fra mødet den 18.
august 2010.

Deltager efter samme koncept som 2010
Peter er tovholder med Kjeld og Thomas som back-up
73. Nyhedsbrev fra Nærdemokratiudvalget
der informerer om, at
1. at der holdes Nærdemokratikonference den 27.
november 2010.

Alle

Orientering
/Drøftelse /
beslutning

Lokalrådet ovevejer deltagelse- program tilsendes senere
2. Næste stormøde for alle lokalråd finder sted i foråret
2011.
Alle
74. Hundeskov.
Administrationen har meddelt, at området der blev foreslået
som hundeskov, vil indgå i den kommende lokalplan for de
sidste grunde på Margrethesvej.
Vi får ingen hundeskov i denne omgang.
75. Bump på Hjortgårdsvej.
Vi har nu fået svar fra kommunen om den sidste
huskeseddel om bump på Hjortgårdsvej.
Det er besluttet ikke at etablere bump, da der ”ikke
vurderes at være et færdsels- og trafiksikkerhedsmæssigt
behov”.
Sagen er derimod sendt til trafikikkerhedsgruppen, der skal
vurdere, om der skal ske andre tiltag i området omkring
Friskolen Klippen, der kan forbedre de trafikale forhold.

Alle

Orientering

Orientering
/ drøftelse
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76. Sundhedsbussen.
Peter
Bussen var i Voel den 23. september 2010. Bussen var godt
besøgt hele dagen.
Harry har anmodet om, at vi får en opgørelse over
resultaterne i Voel, meget gerne sammenlignet med andre
tilsvarende byer.

Orientering

Bussen blev godt besøgt. Der bliver lavet statistik på
sundhedstilstanden fra de steder, som sundhedsbussen
besøger. Harry får statistikkerne tilsendt og deler dem
efterfølgende med resten af lokalrådet.
Harry og
77. Fodgængerfelt på Thorupgårdsvej.
Der er afleveret skrivelse til kommunen, hvor vi anmoder om, Kim
at sagen genoptages.
Harry læste brevets indhold. Brev afleveret til kommunen i
uge 39.
78. Information fra Voel Lokalråd.
Jeg har lavet et oplæg til en informationsskrivelse, som jeg
påtænker at opsætte i vore informationskasser, på
hjemmesiden samt sende den til Midtjyllands Avis og
Folkebladet. Forslaget vedhæftes dagsordenen til
lokalrådsmedlemmerne.

Orientering

Harry

Orientering
/ beslutning

Alle

Orientering

Hvad har Lokalrådet udrettet de sidste års tid står beskrevet
i denne skrivelse. Dokument rundsendt til hele lokalrådet.
Vi blev enige om, at det skulle laves til en folder der skulle
deles rundt til alle i Voel.
Kim er tovholder på at få folderen mangfoldiggjort og delt
rundt.
79. Udstykning på Margrethesvej.
Administrationen ved Sikeborg Kommune har meddelt, at
man endnu ikke er gået i gang med denne lokalplan, da de
har andre presserende opgaver. Til gengæld arbejdes der
ihærdigt på den private udstykning.
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80. Orientering.
1. Asger Kristensen har sendt takkeskrivelse for
opmærksomheden i f.m. 60 års fødselsdag.
Skrivelse sendt rundt.
2. Jesper Nygaard fra Silkeborg Kommune har medelt,
at kommunen til foråret gerne vil i dialog med
lokalrådet i f.m. revision af den kommende
kommuneplan. Det vil passe meget fint med, at vi kan
få udarbejdet masterplan samtidig.
3. Fortov øst for Gormsvej 11 vil blive etableret før
december.

Orientering
/drøftelse
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35. Eventuelt.
Randi Baun har ringet til Peter, hvor det handler om, hvordan
Voel kunne markere sig.
Vis at Voel forstår at stå sammen om fælles projekter.
Eksempelvis:


Foranstalter evt. en indsamling til fordel for afrikanske
gadebørn.

Vi kan som udgangspunkt ikke gøre os til smagsdommer om,
hvilke initiativer der skal have støtte og hvem skal ikke.
Opfordre til at lægge sådanne initiativer op hjemmesiden,
under aktiviteter - www.voel.dk

I forbindelse med arbejdet med de nye cykelstier, findes der
muligvis fortidslevn. Vi vil forsøge at få det udstillet. Peter er
tovholder på det lille projekt. Vil i første omgang tage fat i
skolen.

Mødet slut kl. 20.15 og næste møde er den 17.
november 2010 kl. 19,00.

Alle

