Referat fra lokalrådsmødet den 24. august 2011.
Møde:

Onsdag den 24. august 2011, Det Gamle Bibliotek, kl. 19.00

Deltagere:

Birgitte Rasmussen, Thomas Kim, Harry Skydsgaard, Kjeld Christiansen, Kim Kjølhede og
Peter Bruvik-Hansen.

Afbud:

Jeanette Bechmann

Referat:

Harry Skydsgaard

138. Åbent møde.
Der er åbent møde fra kl. 19,00 til 19,30, hvor alle er velkomne til at spørge eller give
information til Lokalrådet.
Ingen fremmødte.
139. Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2011.
Godkendt.
140. Godkendelse og prioritering af dagordenen.
Godkendt.
141. Hjemmesiden.
Konkurrence for at få billeder med aktivitet på hjemmesiden.
Jeanette og Peter er tovholder.
Hvad med at få reklameret for hjemmesiden i Midtjyllands Avis og Folkebladet?
Udsat til næste møde.
142. 117 gode grunde til at vort lokalområde er unikt!
Silkeborg Kommune opfordrer alle til at komme med grunde til at vort lokalområde er
unikt indenfor temaerne: bosætning, bykvalitet, natur, kulrut og oplevelser samt
sundhed og bevægelse.
Fristen for besvarelser blev udsat til den 7. august 2011.
Er der kendskab til, at borgere fra Voel har indsendt grunde?
Der er indsendt 4 indlæg fra Voel. Disse kan ses på kommunens hjemmeside.
143. Masterplan mv for Voel.
Vi er bevilget 87.500 kr. fra Landdistriktspuljen for 2011.
Hvad er status her efter ferien? Har der været kontakt til konsulenten?
Peter Bruvik havde færdiggjort ansøgningen til LAG og fremsender den snarest,
således at den kan blive behandlet på LAGs møde den 29. augsut 2011.
Opstart finder sted så snart vi har modtaget respons fra LAG.
144. Idræts- og Fritidspolitik.
Udkast til ny Idræts- og Fritidspolitik er sendt til høring.
Frist for indsendelse af høringssvar er den 12. september 2011.
Som bilag fremsendes mail.
Ingen bemærkninger til politikken.
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145. Navngivning af stier i Silkeborg Kommune.
Frist for indsendelse af høringssvar er den 1. oktober 2011.
Som bilag fremsendes mail.
Lokalrådet er af den opfattelse, at Følstien skal gå fra, hvor Voel skolesti går bag om
hallen og hele vejen ud til Thorupgård. Dette forløb har Følstien haft i ”generationer”.
Samtidig foreslå vi, at stisystemet på Dagmarsvejudstykningen kaldes Dagmarstien.
Lokalrådet anmoder om, at stien fra Dagmarsvej til Haraldsvej bliver udført som på
tegningen, da den megen færdsel forbi boligerne er til gene for beboerne. Stien er i
dag ført ind til Haraldsvej, hvilket ikke er i overensstemmelse med tegningen/planen.
146. Orientering.
1. Orienteret om, at der den 26. august 2011 fra ca. kl. 7 uddeles æbler og
vandflasker i forbindelse med indvielse af vandpost og luftpumpestation i
Resenbro.
2. Der er så vidt lokalrådet er bekendt ikke indsendt forslag til årets Bevaringspris.
147. Eventuelt.
Det gamle frysehus blev drøftet.
Mødet slut kl. 20,30 og næste møde er den 5. oktober 2011 kl. 19,00

