Referat fra lokalrådsmøde den 12. december 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

85. 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.
86. Godkendelse af dagordenen.
Godkendt.
87. Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2012.
Godkendt med følgende ændring:
 Lokalrådsmødet den 27. februar 2013 udgår, da der afholdes borgermøde den
20. februar 2013.
 Lokalrådsmødet den 27. marts 2013 ændres til den 20. marts 2013.
88. Kommuneplan.
 Skal vi afholde et borgermøde om kommuneplanen? Peter Ostenfeldt foreslår, at
et evt. møde holdes i høringsperioden i februar og marts.
Vi besluttede at afholde borgermøde den 20. februar 2013. Kjeld undersøger om
forsamlingshuset er ledig. Kim kontakter forsamlingshusets bestyrelse med
henblik på trådløs internet, lærred m.v.
 Forslag til svarskrivelse om byudvikling i Voel.
Harrys oplæg til skrivelse godkendt.
89. Nærbane Silkeborg-Aarhus.
Skal vi rette henvendelse til Silkeborg Kommune, om at vi gerne ser Voel tænkt med i
en kommende nærbane til Aarhus?
Harry laver oplæg til skrivelse, der udsendes til godkendelse/kommentering.
90. Etablering af genbrugsplads.
Harry forsøger at få kendskab til status med hensyn til etablering af ny genbrugsplads.
Harry orienterede, at der fortsat arbejdes ud fra en genbrugsplads ved Ll.
Amerika/Hammelvej samt at det indgår i det kommende kommuneplanforslag.
91. Nyt fra diverse arbejdsgrupper.
Generel orientering om de forskellige arbejdsgrupper.
Harry orienterede om, at Trafiksikkerhedsgruppen vil blive indkaldt, når der foreligger
bearbejdning af trafiktællinger i Voel.
Peter orienterede på vegne af Livsringsgruppen at han havde været til møde med LAG
til at om, hvordan man kan rejse penge til projekter. Kim kontakter arkitektskolen med
henblik på, at få studerende til at tage livsringen som projektopgave.
Intet nyt fra grupperne for sociale aktiviteter samt Rekreative arealer.
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92. Orientering.
1. Tilbagemelding om 3 af vore huskesedler.
Hundeskov, resterende grunde på Margrethesvej samt rekreativt område på
Resenbrovej 25 er alle indgået i arbejdet omkring den nye kommuneplan.
2. Harry orienterede om nyhedsbrev for december fra Nærdemokratiudvalget.
93. Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 20,05 og næste møde er den 23. januar 2013 kl. 19,00.

