Referat af lokalrådsmøde den 18/5-2009 kl. 19-21 i det gamle Bibliotek ved Voel-hallen.

Dagsorden
Ansvarlig

Punkt
1. Åbent møde kl. 19 – 19.15

Alle

Tidspunkt
Orientering 19.00 –19.15

2. Godkendelse & prioritering af dagsorden

Alle

Beslutning

19.15 – 19.17

3. Opfølgning på rengøringsdag.

Alle

Orientering

19.17 – 19.30

4. Opfølgning på lokalråds-fællesmøde med lokale
foreninger den 30/3-09.
5. Opfølgning på fællesmøde med alle lokalråd den
30/4 i Silkeborg.

Alle

Orientering

19.30 – 19.45

Asger/
Verner

Orientering

19.45 – 20.00

6. Valg til lokalrådet 17/11-09. Hvor og hvordan?
Rekruttering af nye medlemmer?
7. Økonomi – Budgetopfølgning 2009

Alle

Drøftelse

20.00 - 20.30

Jette

Orientering

20.30 – 20.35

8. Infostander igen.

Alle

Drøftelse

20.35 – 20.50

9. Punkter til næste dagsorden

Alle

Beslutning

20.50 – 20.55

10. Oplæsning af beslutningsreferat til godkendelse

Referent

Orientering/godke
nde

20.55 – 21:00

Type

Afbud: Peter, Jens
Ad 1) Ingen fremmødte borgere.
Ad 2) Godkendt. Enkelte emner tages op på næste møde (se pkt. 9)
Ad 3) Tilfredsstillende søndag formiddag med 30-40 deltagere, heraf flere ”nye” ansigter. Naturligt
at gentage projektet næste forår sammen med Naturfredningsforeningen.
Ad 4) I mødet det 30/3 deltog Sminge Kajakklub (Steen Borris), Venstre (Hans Jørgen Plougstrup)
og Pensionistforeningen (Kjeld Christiansen). Der blev snakket om løst og fast. Kajakklubben tilbyder at lave arrangementer for en større kreds af borgere. Der var ønske om at Biblioteksbussen
flytter ”stoppested” til forbindelsesvejen mellem Hjaltesvej og Krakesvej. Peter B. kontakter Biblioteket. GFG deltager ikke aktivt i sommerfesten 2009.
Ad 5) Lokalrådene havde et godt møde med stor deltagelse (næsten alle lokalråd). Der var nogen
kritik af Torben Hansens luftige udmeldinger om, at ”den lokale huskeseddel” (det er vores tur i

2010) blev brugt for snævert og for konkret af lokalrådene. Men lokalrådene skal være konkrete
(også) og har som andre brug for retfærdiggørelse af deres eksistens.
Der var ros fra alle sider (lokalråd, forvaltning, politikere) omkring processen med de 22 borgermøder i marts-april, som har været afholdt i forbindelse med offentliggørelse af forslag til kommuneplan. Kommuneplanen forventes vedtaget inden sommerferien.
Ad 6) Valget afholdes samme dag som kommunevalget (17/11). Der satses på at parkere en campingvogn foran / ved siden af forsamlingshuset og bemande denne. Stemmesedler laver vi selv.
Kaffe som forplejning. I tilfælde af snestorm el. lignende dårligt vejrlig rykkes ind i det gamle bibliotek.
Rekruttering af nye kandidater til lokalrådet skal i gang nu. Medlemmerne af rådet opfordres til at
indkredse kandidater. Til sommerfesten den 13/6 opstiller vi en teltbod og forsøger at snakke med
folk på pladsen. Nærdemokratiudvalget satser på en artikelserie om lokalrådsvalget (MJA) og vi
skal også annoncere og have en artikel i Folkebladet. Husstandsomdeling af Lokalråds-Opråb (uddelt af 5. klasse på Voel Skole) til alle postkasser i september. Asger og Peter er tovholdere på disse
initiativer. Evt. kan fællesspisningen i september bruges til fremstød for lokalrådsarbejdet.
Nærdemokratiudvalgets blad ”Tæt på” har i næste nummer fokus på rekruttering af nye medlemmer
til lokalrådene.
Ad 7) Ingen finanskrise. Kassebeholdningen viser over 4000 kr. Men der skal bruges annoncekroner m.v. senere på året. Jette kontakter Philip Johnsen, med henblik på at få verificeret om vi får
yderligere tilskud i 2009.
Ad 8) Infostanderen er lagt på is midlertidigt. Spørgsmålet er, om behovet er til stede. Den ideelle
placering ved Brugsen er ikke gennemførlig. Der sættes indtil videre særlige/vigtige meddelelser op
på Dagmarsvej, i Brugsen og i Hallen (opslagstavlerne).
Ad 9) Asger og Verner taget et møde med LAG’s sekretariatsformand om Livsringen og hvordan vi
kommer videre med denne. Til næste møde skal drøftes ”fremtidens landsby” og eventuelt nedsættes en arbejdsgruppe, der skal kulegrave den fremtidige energiforsyning (opvarmning og øvrigt
energiforbrug) i Voel i et 10-årigt perspektiv. Yderligere forslag til dagsordenspunkter tilsendes
Asger inden den 14. juni.
Næste møde afholdes den 22/6. Åbent møde i det gamle Bibliotek kl. 18-18.30. Resten af mødet
afholdes hos Verner. Her aftales også tidsplan for efterårets lokalråds-møder.
Til mødet med Nærdemokratiudvalget på Rådhuset den 3/6 kl. 17-17.30 melder Jette og Hanne fra.
Øvrige 5 medlemmer deltager i mødet. Eventuelle afbud til Asger snarest.
Ask 2009-05-18

