Referat for lokalrådsmøde den 3. oktober 2012 kl. 19.00
Sted:

Det Gamle Bibliotek, Sorringvej 28, Voel kl. 19.00

Deltagere:

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

Afbud:
Referat:

Jeanette Bechmann

64. 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.
Bente Rands efterspurgte input fra Lokalrådet med hensyn til vores syn på Center by
og kommuneplan.
65. Godkendelse af referat fra mødet den 22. august 2012.
Referat mangler.
Tilføjelse til sidste mødes referat, kan vi orientere om, at regnskabet blev godkendt.
66. Godkendelse og prioritering af dagordenen.
67. Kommuneplan 2013-24.
Peter og Harry har holdt møde med Silkeborg Kommune v/Dorte Ringgaard om
placering af genbrugsplads ved Voel.
Der skal findes en ny plads i nærheden af Voel, da den nuværende i Gjern er dømt til
lukning.
Der vil blive orienteret.
Lokalrådet har fået forevist 4 pladser og vi anbefaler pladsen ved Lille Amerika.(se
bilag).
68. Orientering fra de nedsatte borgergrupper.
Voels by hjemmeside er i luften på www.voel-by.dk. Har været omtalt i avisen og har
fået fin omtale.
Stier og grønne områder gruppen, har fået en formand, men gruppen er ikke rigtig
kommet videre.
69. Kommende aktiviteter for lokalrådet.
Vækstby/Centerby (Lokalrådet forhører sig hos skolebestyrelsen på Voel skole)
Evaluering af Masterplan arbejdet
Rengøringsdag (April 2013)
Fortsat samarbejde med kommunikationsgruppen
70. Landsbyfond.
Udsat til næste møde (Asger)
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71. Fund raising.
Peter Bruvik undersøger mulighederne.
72. Penge til Livsringen.
Asger stiller spørgsmål til, om vi skal søge penge til livsringen hos Friluftsrådet?
Hvordan går det med en opdeling i etaper? (Asger)
Peter Bruvik undersøger, hvilke muligheder der ligger med hensyn til finansiering, hvis
vi har et konkret projekt.
73. Orientering.
Kommunens trafiksikkerhedsplan er udsendt til offentlig høring i 6 uger. Harry sender
den til Lokalrådet og trafikgruppen.
74. Eventuelt.
Vores foreningskonto bliver flyttet fra finansbanken til Jyske Bank, da der her ikke
længere er noget gebyr for at have en sådan konto.
Harry fremsender skrivelse til kommunen med opfordring til at flytte byskiltet på
Thorupgårdsvej fra sin nuværende placering ud til Hans Jørgen Plougstrup.
Mødet slut kl. 20. og næste møde er den 14. november 2012 kl. 19,00

