Referat fra lokalrådsmøde den 12. oktober 2011 kl. 19,00
Sted:

Det Gamle Bibliotek, Sorringvej 28, Voel

Deltagere:

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

Afbud:

Jeanette Bechmann og Birgitte Rasmussen

Referat:

Harry Skydsgaard

148. 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.
Intet fremmøde.
149. Godkendelse af referat fra mødet den 24. august 2011.
Godkendt.
150. Godkendelse og prioritering af dagordenen.
Godkendt.
151. Masterplan mv for Voel.
Vi har ikke de nødvendige økonomiske midler til at kunne gennemføre masterplanen
som skitseret. Peter og Harry har talt sammen og er enige i, at vi skal ligesom skal
prøve at finde et nyt startgrundlag.
Derfor er det nødvendigt, at vi i lokalrådet bliver enige om, hvad der skal ske. Der
tænkes her på planer for den fysiske udvikling, den energimæssige udvikling og evt.
andre udviklingsønsker.
Når vi er enige i, hvad vi ønsker, skal vi have klarlagt, hvad og hvordan gør vi. Det vil
jo nok være nødvendigt med et borgermøde samt at vi finder nogle emner, som kan
trække folk af huse.
Herudover vil der være nogle praktiske opgaver såsom annoncering/indkaldelse,
booking af forsamlingshus samt fastsættelse af en tidsramme af hensyn til at få
arbejdet med i den kommende kommuneplanlægning.
Endelig vil der formodentlig komme mange andre ting efterhånden som arbejdet
skrider frem.
Efter nogen snak, blev der enighed om, at fokus skal være på byudvikling, trafikale
problemer og konsekvenser for befolkningssammensætningen. Til den energimæssige
side af sagen kan der, hvis der er opbakning, nedsættes arbejdsgrupper blandt
borgerne i Voel.
Peter reviderer ansøgningen og kontakter konsulenten samt Indenrigsministeriet.
Bevilges pengene, ansættes konsulenten, men får vi ingen penge, kører vi selv
projektet med hjælp fra Silkeborg Kommune.
Punktet genoptages på næste møde.
152. Invitation til filmpremiere.
Vi indbydes til filmpremiere vedr. den nye sundheds- og ældrepolitik den 24. oktober
2011 kl. 16.
Kjeld deltager og tilmelder selv.
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153. Fortov på Toftegårdsvej, Voel.
På vegne af borgere på Toftegårdsvej i Voel ønskes drøftet mulighederne for at få
fortovet på Toftegårdsvej gjort færdigt.
Det drejer sig om strækningen på den østlige side af vejen i den sydlige ende. Der er
nu ved at være færdigbebygget, hvorfor det vile være rart, hvis fortovet bliver anlagt
hele vejen rudt.
Det indstilles, at vi sender forespørgslen til kommunen om færdiggørelse af fortovet.
Godkendt som indstillet.
154. Nærdemokratikonference.
Der er indbudt til nærdemokratikonference den 29. oktober 2011.
Peter og Harry kan ikke deltage.
Ingen af de fremmødte kunne deltage, hvorfor Jeanette og Birgitte spørges.
155. Hjemmesiden.
Punktet er udsat til et senere møde.
Godkendt.
156. Orientering.
1. Udviklingsstrategi for Silkeborg Kommune.
2. Nyhedsmail fra LAG Silkeborg.
3. Jeanette Bechmann har medt afbud resten af 2011 og vil gerne have en anden
mødedag i 2012 p.g.a. skolegang.
1. Udsendes og medtages på næste dagsorden.
2. Thomas orienterede.
3. Medtages på næste dagsorden.
4. Harry læste svarskrivelsen vedr. stinavne.
157. Eventuelt.
1. Peter orienterede om Nærdemokratifilm af Mogens Knudsen(Best pratice for
lokalråd).
2. Kalender for Voel skal på dagsordenen til næste møde.
3. På næste drøftes behovet for bedre/større samarbejde foreningerne imellem.
Foreningsrepræsentanter indkaldes.
Mødet slut kl. 20,35 og næste møde er den 16. november 2011 kl. 19,00

