Referat fra lokalrådsmøde den 13. juni 2012 kl. 19,00
Sted:

Det Gamle Bibliotek, Sorringvej 28, Voel kl. 19.00

Deltagere:

Thomas Kim, Kjeld Christiansen og Peter Bruvik-Hansen.

Afbud:

Jeanette Bechmann, Harry Skydsgaard, Asger Kristensen, Kim Kjølhede

Referat:
37. Godkendelse af referat fra mødet den 15. maj 2012.
Godkendt
38. Godkendelse og prioritering af dagordenen.
Godkendt
39. 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 fremmødt
40. Huskesedler.
I forbindelse med Samarbejdsaftalen har lokalrådene i Silkeborg Kommune fået
mulighed for at indsende huskesedler med lokale udfordringer eller udviklingsønsker til
politisk behandling i kommunen. Vi kan indsende huskeseddel med op til fem punkter.
Efter kort drøftelse og på baggrund af tidligere diskuterede emner samt forslag fra
Trafikgruppen, sætter Voel Lokalråd følgende punkter på ”Huskesedlen”
Udstykning af de sidste grunde på Margrethesvej, Re-etablering af fodgængerfelt på
Thorupgårdsvej, Cykelsti Voel-Sorring, Trafikdæmpning på Hjortgårdsvej, Hundeskov
nord for Gormsvej
41. Tilbagemelding fra udvalg
* Trafik
- Har holdt møde med Gitte Merstrand, Silkeborg Kommune, der fortalte om cykelsti
Voel-Sorring og trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i den forbindelse. GM fortalte
endvidere om muligt trafiksikkerhedsmæssig tiltag på Hjortgårdsvej ved Klippen
- Sender tre punkter til Voel Lokalråd med henblik på optagelse i Huskeseddel
* kommunikation
- Arbejder på at få etableret kalender på voel.dk – Lokalrådets hjemmeside.
- Arbejder sideløbende med mulighederne for at få skabt en hjemmeside, der omfatter
hele Voel by og ikke kun lokalrådet.
- Har planlagt foreningsmøde ultimo juni med henblik for at undersøge behov og
muligheder for en hjemmeside for hele byen, hvor byens foreninger aktivt bidrager.
Punktet sættes på ved førstkommende møde, da lokalrådet ikke var beslutningsdygtig i
forhold til flere mulige forslag og ændringer på voel.dk
* Social
- Holder snarest sit første møde
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42. Nyhedsbrev til uddeling
Nyhedsbrevet er trykt og fordelt og skal uddeles inden fredag den 22. juni
43. Evalueringsrapport i forbindelse med Masterplan
Planen godkendt
44. Ambassadører for Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune har opfordret Voel Lokalråd til at deltage i kampagnen ”Silkeborg
kalder”, der skal få flere kvinder (og deres familier til at flytte til kommunen).
Lokalrådet lader opfordringen gå videre
45. Cykelparkering ved Hjaltesvej
Forvaltningen arbejder på at få skabt styr på cykelparkeringen for enden af Hjaltesvej
og den nærliggende sti. Foreløbige planer går på at etablere ”Cykelparkering” på begge
sider af beplantning
46. Masterplan
Eninghed om at Masterplanen var et godt redskab samt at processen har givet en
række gode erfaringer
47. Økonomi/årsregnskab
Udsat til næste møde
48. Orientering
49. Eventuelt
50. Punkter til næste møde
Kommunikationsgruppen/lokalråd hjemmeside domæne m.m.

