Referat af lokalrådsmøde den 22. august 2012 kl. 19,00
Sted:

Det Gamle Bibliotek, Sorringvej 28, Voel kl. 19.00

Deltagere:

Thomas Kim, Kjeld Christiansen og Peter Bruvik-Hansen, Jeanette Bechmann,
Asger Kristensen, Kim Kjølhede.

Afbud:

Harry Skydsgaard

Referat:

Jeanette Bechmann

Peter byder velkommen.
51. Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2012.
Referatet blev godkendt.
52. Godkendelse og prioritering af dagordenen.
53. 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.
Besøg af Aase Porup, Thorupgårdsvej 20A, som deltog i det åbne møde. Aase bragte
emnet ”Trafikken på Thorupgårdsvej” på banen, da trafikken er stødt stigende og der
køres rigtig stærkt. Gav input omkring, hvordan vejen kunne blive mere sikret.
Fremtidsudsigten er, at der bliver endnu mere trafik. Kunne være interessant at få
opsat noget trafik måling.
Lokalrådet vil tage punkterne med til arbejdsgruppen.
54. Økonomisk status. Lokalråd og Masterplan
Kim Kjølhede fremlægger regnskab for 2011 samt regnskab for Masterplan
Masterplan regnskabet blev fremlagt og
overensstemmelse med ansøgningens formål.
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Ligeledes blev Lokalrådets årsregnskab 2011 fremlagt, som viser et lille overskud.
55. Voel Lokalråd går til filmen
Peter Bruvik-Hansen har optaget en lille film, der er sendt til kommunen i forbindelse
med Kommuneplan 2013. Filmen findes også på voel.dk og lokalrådets side på
Facebook
4 film er indsendt til kommunen.
Filmen har givet godt feedback, hvilket giver en indikation af det er en god måde at
formidle budskaber på.
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56. Referat fra de nedsatter borgergrupper
* Trafik – kort update fra Kjeld. Der samles et katalog over forslag med henblik på
koordineret indsats på potentielle tiltag.
* Grønne områder – Asger - Det første møde er afholdt. Idéer er udvekslet og gruppen
mødes igen til opfølgning.
* Social – Gruppen består af 4 personer. Første møde endnu ikke afholdt.
* Kommunikation – Formålet har været få en hjemmeside til Voel by. Hjemmesiden er
næsten klar til at blive lanceret.
57. ”Frivillig fredag”
Frivillig Center Silkeborg opfordrer lokalrådet til at deltage i Frivillig Fredag, der skal
sætte fokus på de mange frivillige kræfter i lokalområdet.
Vi bakker op om tiltaget, men deltager ikke i arrangementet.
58. Høring af afgørelse om ændring af vilkår for FDM Jyllandsringen
miljøgodkendelse af udlejningskørsel på FDM Jyllandsringen
Silkeborg Kommune har sendt ændringer for Jyllandsringen i høring.

samt

Frist for høringssvar er 14. september. Interesserede kan møde op til borgermøde i
Resenbrohallen 29. august.
59. ”Pas på os” Trafiksikkerhedskampagne
Silkeborg Kommune tilbyder materiale til mindre kampagner, der kan være med til at
sænke trafikken på villaveje.
Hvis du bor på en villavej, hvor der kan være trafikale udfordringer, kontakt Silkeborg
kommune – Trafiksikkerhedsteamet og materiale vil blive tilsendt.
60 Bomester for Voel
Silkeborg Kommune har opfordret Voel Lokalråd til at finde en borger, der kan være
bomester for Voel, og blandt andet fortælle eventuelle kommende tilflyttere om byen.
Lokalrådet har indstillet Runa Busk, Margrethesvej.
61. Orientering
62. Eventuelt
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63. Punkter til næste møde




Kommende aktiviteter for Lokalrådet
Landsbyfond
Fond raising

