Referat fra lokalrådsmøde den 30. januar 2013kl. 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:

Kim Kjølhede og Jeanette Bechmann

Referat:

Harry Skydsgaard

1. 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 var mødt og orienterede lokalrådet om det netop godkendte forslag til
kommuneplan, der er sendt i høring.
2. Godkendelse af dagordenen.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2012.
Godkendt.
4. Borgermøde.
1. Lokale er lejet. Forplejning?
Kjeld bestiller forplejning (kaffe, kage, vand og øl)
2. Tekniske anlæg (internetforbindelse, lærred m.v.)
Asger er ansvarlig for etablering af internetforbindelse, lærred, projekter,
mikrofon og højttalere. Er der problemer med internetforbindelse, kontakter
Asger Peter Magnussen.
3. Mødetid?
Mødet starter kl. 19 og forventes afsluttet kl. 21,30. Lokalrådet mødes kl. 18 for
opsætning af borde m.v.
4. Hvad skal dagsordenen være?
Dagsordenen for mødet vedhæftes referatet som særskilt bilag.
5. Dirigent?
Peter er dirigent/mødeleder under kommuneplangennemgang og spørgetiden.
6. Andet.
Peter sørger for annonce samt omtale af borgermødet i både Midtjyllands Avis,
Ekstraposten og Gjern Folkeblad.
5. Midttrafiks høring 2013.
Peter orienterer om lokalrådets høringssvar.
Peter orienterede om, at lokalrådets primære indsigelser var rettet mod sletning af den
tidligste forbindelse til Silkeborg og den sidste afgang fra Silkeborg.
6. Letbane.
Orientering om tilbagemeldinger.
Harry kunne orientere om, at planerne i øjeblikket ikke går i retning af en letbane, men
etablering af en direkte jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus via Sejs og
Galten. Trafikstyrelsen har udsendt trafikplan til høring, hvori den overordnede trace
for jernbanen er skitseret.
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7. Orientering.
1. Cykelparkering på Hjaltesvej.
2. Fodgængerfelt på Thorupgårdsvej.
3. Byudvikling i Voel.
4. Lys og blink til skolepatruljearbejde.
Harry orienterede om tilbagemeldinger på ovenstående punkter.
5. Harry orienterede om Silkeborg Kommunes afgørelse om godkendelser vedr.
Jyllandsringen.
6. Harry orienterede fra møde mellem formændene fra lokalrådene i Silkeborg
Kommune.
7. Asger stillede spørgsmål om borgermødet vedr. Resendalvej, men ingen fra
udvalget havde deltaget.
8. Peter orienterede på vegne af Kim om lokalrådets økonomi.
9. Peter orienterede på vegne af Kim om, at Kim har talt med Formanden for Voel
Forsamlingshus Hans Jørgen Plougstrup om etablering af tekniske anlæg såsom
internetforbindelse, projekter m.v. i forsamlingshuset.
10. Peter orienterede om, at Kim har talt med Arkitektskolen, der gerne ville vide,
hvad vi ville opnå med den grønne ring samt yderligere beskrivelser. Asger,
Peter og Kim udarbejder besvarelse til Arkitektskolen.
11. Peter orienterede om at der bliver affaldsindsamlingsdag den 21. april 2013.
Peter tilmelder og dagen tilrettelægges som i 2012.
8. Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 20,30 og næste ordinære møde er den 20. marts 2013.
Derudover afholdes der borgermøde den 20. februar 2013 kl. 19,00.

