Referat fra lokalrådsmøde den 16. november 2011. kl. 19,00
Sted:

Det Gamle Bibliotek, Sorringvej 28, Voel kl. 19.00

Deltagere:

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

Afbud:

Jeanette Bechmann, Birgitte Rasmussen og Thomas Kim

Referat:

Harry Skydsgaard

158. 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.
159. Godkendelse af referat fra mødet den 12. oktober 2011.
Godkendt.
160. Godkendelse og prioritering af dagordenen.
Godkendt med den ændring, at der tilføjes et punkt 170: Cykelparkering på Hjaltesvej.
161. Mødedatoer for 1. halvår i 2012.
Vi skal have fastsat datoerne for møderne i det første halvår af 2012. Det skal i den
anledning nævnes, at Jeanette Bechmann anmoder om, at mødedagen ændres, da hun
går i skole om mandagen og om onsdagen. Mulighederne er derfor tirsdage og
torsdage.
Det blev besluttet, at fastholde onsdag som mødedag.
Følgende datoer blev fastsat: 18/1, 7/3, 11/4, 23/5 og 27/6.
Datoerne skal endelig godkendes på næste møde.
162. Samarbejde foreningerne imellem, herunder kalender for Voel.
Vi vil gerne forsøge at fremme samarbejdet mellem foreningerne i Voel for at undgå, at
arrangementer falder oveni hinanden. Samtidig vil vi gerne at der bliver en
aktivitetskalender for Voel.
For at kunne afklare behov og ønsker, skal vi have indkaldt repræsentanter fra
foreningerne.
Forinden indkaldelse, vil Harry gerne, at vi har afklaret vores holdninger, hvorfor vi bør
drøfte indhold i et fællesmøde.
Emner, som kan indgå, kan være følgende: Hvad skal med? Hvilke foreninger o.l. skal
med? og Hvem styrer?
Kim og Peter blev tovholdere. Peter kontakter foreningerne og sammen finder de en
dato for mødets afholdelse.
Kim er tovholder for styring af kalender og indslag fra foreninger skal være via mails.
163. 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.
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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.
16/11-2011: 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.
Intet nyt. Vi afventer fortsat svar fra Indenrigsministeriet.
164. LAG Silkeborg inviterer til informations- og opstartsmøde.
LAG Indbyder til informations- og opstartsmøde vedr. projektet: ”Udvikling af
lokalsamfund, foreninger m.m. i Silkeborg Kommune” den 22. november kl. 19 i Øster
Bording Forsamlingshus.
LAG har fremsendt mail, der udsendes til lokalrådet.
Harry deltager og Thomas spørges, om han også deltager.
165. Udviklingsstrategi for Silkeborg Kommune.
Kommunen har indbudt alle borgere, foreninger m.v. til at komme med ideer,
ændringer eller bemærkninger til Forslag til Udviklingsstrategi 2024.
Udviklingsstrategien kan ses på www.117godegrunde.dk.
Har vi indslag til debatten?
Det blev besluttet, at Harry sender skrivelse til kommunen for at gøre opmærksom på,
1) at det vil være et stort ønske, at en letbane til Aarhus går via Voel, Sorring og
Galten 2) at Voel Lokalråd meget gerne ser, at kommunen går ind i byudviklingen
specielt i Voel men også generelt som en aktiv medspiller i stedet for at lade
tilfældigheder afgøre udviklingerne.
Finder Harry andre emner, der skal pointeres overfor kommunen, skal disse områder
også med.
166. Genbrugsplads og varmeforsyning.
Med baggrund i artikler i Midtjyllands Avis den 5/11 og 11/1 vil Harry vil gerne have en
generel drøftelse af genbrugsplads og varmeforsyningen i Voel.
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Peter udfærdiger et læserbrev til Midtjyllands Avis vedr. evt. fjernvarmeforsyning i Voel
og de bekymringer, som udvalget ser i den anledning, jfr. Varmeplansmøde i foråret
2011.
167. Nyt medlem af lokalrådet.
Birgitte Rasmussen har meddelt, at hun af personlige årsager ønsker at udtræde af
lokalrådet.
Suppleant til rådet er Asger Kristensen, som vil blive tilbudt pladsen og indkaldt til
næste møde.
Birgittes udtræden og Asger indtræden blev godkendt.
168. Orientering.
1. Sundheds- og ældrepolitik i Silkeborg Kommune, filmpremiere m.v. (Kjeld).
Kjeld orienterede.
2. Trafiksikkerhedsplan for Silkeborg Kommune (Kim). Kim orienterede. Der blev
drøftet muligheder at lade tung trafik køre øst om erhvervsområdet i stedet for
forbi skolen. Tages op i f. m. masterplan.
3. Nærdemokratikonference. Referat udsendes til lokalrådet. Ingen bemærkninger.
4. Juletræ og juletræstænding ved brugsen (Peter). Borgerforeningen er inddraget
og alt er tilrettelagt.
169. Eventuelt.
Intet.
170. Cykelparkering på Hjaltesvej.
Kjeld fremførte på vegne af borgere på Hjaltesvej, at det er problematisk med de
mange cykler, der bliver hensat i ustruktureret orden af skoleeleverne, der skal med
bussen.
Peter kontakter kommunen for at gøre opmærksom på problemet.
Mødet slut kl. 20,50 og næste møde er den 14. december 2011 kl. 19,00

