Mødereferat onsdag d. 20. januar 2010
Møde:

Onsdag d. 20. januar 2010, Det Gamle Bibliotek, 19.00 – 21.30

Deltagere:

Thomas Kim, Harry Skydsgaard, Kjeld Christiansen, Kim Kjølhede, Peter Bruvik-Hansen, Jeanette
Bechmann

Afbud:

Birgitte Rasmussen,

Referat:

Jeanette Bechmann

Punkt
1. Åbent møde

Ansvarlig

Type

Alle

Orientering

2. Godkendelse af referatet fra konstitueringsmødet
d. 8. dec. 2009
3. Godkendelse & prioritering af dagsorden

Alle
Alle

Beslutning

4. Overlevering fra det gamle lokalråd
a. Genbrugsplads
b. Livsringen
c. Cykelsti mellem Voel og Resenbro
d. Hjemmeside
e. Infostandere/arrangementskalender
f. Visioner for Voel – ”Voel 2020”
g. Borgerindragelse
h. Rengøringsdag
i. Byudvikling i Voel
j. Evt.

Peter

Orientering/
Drøftelse

5. Nærdemokratiudvalget holder møde torsdag d. 11. februar
2010

Peter

Orientering
/drøftelse

6. Mail - Politik

Alle

Drøftelse

7. Visionsseminar om fremtidige emner for Voel By

Alle

Drøftelse

Alle
8. Markedsføring af lokalrådsarbejdet – hvordan sikre vi
interesse for vore mærkesager i lokalsamfundet og får inddraget
borgerne i debatten. Hænger sammen med punkt g.

Drøftelse

9. Eventuelt

Alle
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1. Ingen fremmødte, derfor gik vi videre til næste punkt.
2. Referat godkendt. Model for fremtidig referat form blev aftalt. Vil følge gammel
form. Se dette referat.
3. Godkendelse & prioritering af dagsorden
i. Dagsorden godkendt. Prioriteret med fokus på overleveringen.
Formanden skal i fremtiden modtage forslag til dagsorden, som så
bliver sendt ud af formand. Til Harry – brug gerne skabelon ovenfor
(det gør det lidt nemmere for din sekretær ;-)
4. Overlevering fra det gamle lokalråd v. Peter
a. Genbrugsplads
i. Aktindsigt tilgængeligt. Vi afventer den endelige kommuneplan.
b. Livsringen
i. Blev ridset op af Peter og Harry. Se efterfølgende information sendt
fra Harry.
c. Cykelsti mellem Voel og Resenbro.
i. På budgettet for 2011. Vi skal fortsætte med at bearbejde byrådet.
Ejer af projekt: Peter og Thomas
d. Hjemmeside.
i. Trænger til brush up. Indehaver af Attidtude vil gerne være med til at
give hjemmesiden et løft. Voel.dk ejes af lokalrådet, står i Asgers
navn. Strategi og layout for hjemmeside skal fastlægges.
Ejer af projekt: Jeanette og Kim
e. Infostandere/arrangementskalender.
i. Hvilke budskaber skal komme til udtryk på denne stander.
ii. Der er en infobox på vej oppe ved Brugsen. Kjeld tovholder på at få
styr på alle de arrangementer, der allerede er i ”bogen” for det
kommende år. Dette koordineres med hjemmesiden. Kjeld
medbragte hard copy af program for Voel, Sminge Efterløns- og
pensionistforening. Jeanette forespørger på elektronisk udgave hos
Verner Larsen. E.v.l.@mail.tele.dk
f. Visioner for Voel ”Voel 2020”
i. Energiforsyning
ii. Skole
iii. Infrastruktur
iv. Idékatalog
g. Borgerinddragelse
i. Vi mangler at fodfæste os i lokalsamfundet. Hvordan får vi de lokale
borgere engageret? Se punkt 8.
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h. Rengøringsdag
i. Afholdes en gang om året – typisk i april. Afholdes af DN (Danmarks
Naturfredningsforening), Voel Lokalråd har de sidste 3 år været vært
for dette arrangement lokalt. Oplæg til afholdelse af næste
rengøringsdag kommer fra projektejere.
Ejer af projekt: Peter, Thomas og Kjeld
i. Byudvikling i Voel – se pkt. 4f
j. Evt.
i. Kassebeholdning – Jette Nordsmark, bliver kontaktet af Kim med
henblik på overlevering. Jette kan kontaktes på
per.nordsmark@mail.dk
5. Nærdemokratiudvalget holder møde torsdag d. 11. februar 2010
i. Asger var med i udvalget i sidste periode. Der sidder 7 politikere i
nærdemokratiudvalget. Der skal vælges 3 fra lokalrådene.
Lokalrådene skal stille med kandidater.
Peter deletager i mødet d. 11. februar 2010 og Peter overvejer om
han ønsker at stille op.
6. Mail-Politik
i. Skal alle i lokalrådet have al korrespondance? Her blev aftalt at lade
sund fornuft råde.
Mht. lokalrådslisten hvor der kommer information ud fra byrådet,
bliver Harry, Peter og Jeanette tilmeldt.
7. Visionsseminar om fremtidige emner for Voel By.
i. Blev berørt i forbindelse med overleveringen.
8. Markedsføring af lokalrådsarbejdet – hvordan sikre vi interesse for vore
mærkesager i lokalsamfundet og får inddraget borgerne i debatten. Hænger
sammen med punkt g.
i. Vi skal have lavet en lavet en markedsføringsstrategi for lokalrådet.
Hvilke budskaber vil vi have frem?
Hvordan gør vi os synlige?
Ejer af projekt: Kim og Jeanette
9. Eventuelt
i. Fotografering – Peter får alle billeder på hjemmesiden.

