Mødereferat af lokalrådsmøde den 16. juni 2010.
Møde:

Onsdag den 16. juni 2010, Det Gamle Bibliotek, kl. 18.00

Deltagere:

Thomas Kim, Harry Skydsgaard, Kim Kjølhede, Jeanette Bechmann og Peter Bruvik-Hansen.

Afbud:

Kjeld Christiansen og Birgitte Rasmussen

Referat:

Jeanette Bechmann

Punkt
46. Åbent møde
Ingen fremmødte
47. Godkendelse af referatet fra mødet den 26. maj 2010.
Dagsorden skal konverteres til referat, så snart mødet er afholdt.
Der udover skal referatet bruges som arbejdsredskab. Ved
beslutninger skal der stå, hvem der gør vej.
48. Godkendelse & prioritering af dagsorden
Godkendt

49. ”Det gamle bibliotek”.
Postkasse og opslagskasse på plads?
Anvendelse af det gamle bibliotek – Kim undersøger.
Postkasse bliver hængt op, når hal-Jørn er tilbage fra ferie. (indsæt
tekst fra Kim).

Ansvarlig

Type

Alle
Alle

Alle

Kim

Drøftelse/
beslutning.

50. Hjemmeside.
Jeanette fremlægger statusopfølgning på hjemmesiden.
Når Jeanette modtager materiale fra Birgitte og Thomas, bliver den
nye hjemmeside sendt til korrektur og skudt af sted.

Thomas og
Birgitte

Beslutning

51. ”Os som hold”.
Drøftelse af forventninger til hinanden samt hvordan vi arbejder i
gruppen.
Vi skal turde stille krav til hinanden.

Alle

Orientering/
drøftelse

Har talt med Birgit Billing v. Silkeborg Kommune.

"Det gamle bibliotek" har status som et mødelokale til hallen. Det må derfor
benyttes af foreninger i overenstemmelse med lovgivningen herfor. Der er
ikke noget specifikt skriftligt vi kan forholde os til.
Vi kan således ikke udskrive en konkurrence om et nyt begreb fx. Voel
Borgerhus. Vi kan godt søge Birgits afdeling om tilladelse til fx. at sætte et
skilt op med "Mødelokale", hvis vi beskriver foreslået placering, størrelse,
farver, materialer mv. og lige får det tjekket med Hal-Jørn først.
Postkassen er købt og jeg og Kjeld forsøger at få fat i Hal-Jørn så vi kan få
tingene hængt op. Det skulle gerne være på plads inden mødet onsdag.
(Ophængning af opslagstavle og postkasse er godkendt af Hal-Jørn).
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52. Orientering:
 Nye udstykningsplaner i Voel (Margrethesvej). 7 nye grunde
udstykkes. Dette figurerer som et ønske på lokalrådets
ønskeseddel.
 Andet.
Hvad ønsker vi for Voel som by. Ønskeseddel bliver offentliggjort på
Voels nye hjemmeside
Harry har modtaget brev omkring trafiksikring ved
Smedegade/Hjortgårdsvej. Skiltet mod Linå bliver fjernet.
Ved rundkørsel ved Gormsvej overvejer byrådet at opføre fortov.

Alle

Orientering/
Drøftelse

53. Mødedatoer for 2. havår 2010.
D,.18. august, d. 6. oktober, 17. november, 15. december
(gløgg/æbelskiver)Jeanette laver kageplan

Alle

Beslutning

54. Skal Voel have et logo?

Alle

Drøftelse

55. Eventuelt.

Alle

Orientering/
Drøftelse

Mødet slut kl. 21.00

Alle

