Referat fra lokalrådsmøde den 14. november 2012kl. 19,00
Sted:

Det Gamle Bibliotek, Sorringvej 28, Voel kl. 19.00

Deltagere:

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

Afbud:

Jeanette Bechmann

Referat:

Harry Skydsgaard

75. 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.
76. Godkendelse af dagordenen.
Godkendt.
77. Godkendelse af referat fra mødet den 3. oktober 2012.
Godkendt.
78. Livsringen.
På baggrund af drøftelser på sidste møde, har Peter undersøgt muligheder for
finansiering, jfr. vedhæftede pdf-fil.
Et andet tema under emnet er, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe og hvilket
kommissorium, det skal have.
Det blev besluttet, at danne en arbejdsgruppe med Peter (tovholder) og Asger.
Gruppen suppleres med flere deltagere, evt. fra den grønne arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppens kommissorium er at udarbejde en beskrivelse af projektet, som kan
danne baggrund for en detaljeret projektbeskrivelse indeholdende hvad der skal laves
og den nødvendige økonomi og som derfor kan danne baggrund for ansøgninger til
fonde m.v. om økonomisk støtte.
Der skal løbende foretages tilbagemelding til lokalrådet.
79. Mødedatoer for det første halvår af 2013.
Det foreslås, at mødedagen fortsat bliver onsdage samt at det bliver på den 4. onsdag i
måneden med undtagelse af månederne juli og december.
Ovenstående blev godkendt, hvorfor mødedatoerne i 2013 liver følgende: 23/1, 27/2,
27/3, 24/4,22/5, 26/6, 28/8, 25/9,23/10 og 27/11. (27/3 er i påskeugen).
80. Kommuneplan.
Debatoplæg om vindmøller, biogasanlæg m.v. vedr. det åbne land er sendt til høring.
(mail af 9/11 videresendes samtidig med dagsordenen)
Lokalrådet opfordrer borgere til at fremsende bemærkninger, da input er åbent for alle.
81. Nyt fra arbejdsgrupper fra masterplanen.
Det foreslås, at forhøre hos trafiksikkerhedsgruppen om der sendes et høringssvar om
trafiksikkerhedsplanen.
Lokalrådets repræsentanter i de enkelte udvalg skal prøve at rette henvendelse til de
forskellige formænd, da udvalgene tilsyneladende er gået i hi.
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82. Opfølgning af masterplanen.
Mogens Knudsen fremsender forespørgsel til lokalrådet, om der er interesse i en
opfølgning af masterplanen med assistance fra ham.
Lokalrådet mener ikke i øjeblikket at der er behov for opfølgning af masterplanen. Hvis
det bliver aktuelt, vil der blive rettet henvendelse til Mogens Knudsen.
83. Orientering.
1. Skrivelse til kommunen vedr. centerby/vækstby.
2. Skrivelse til kommunen vedr. byudvikling i Voel.
3. Skrivelse til kommunen vedr. flytning af byskilt.
Harry orienterede.
84. Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 20,15 og næste møde er den 12. december 2012 kl. 19,00

