Referat til lokalrådsmøde den 28. august 2013 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:

Harry Skydsgaard, Kjeld Christiansen, Asger Kristensen

Referat:

Jeanette Bechmann

37. 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.
Der var ikke nogen til det åbne møde
38. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
39. Godkendelse af referat fra mødet den 26. juni 2013.
Referatet blev godkendt
40. Lokalrådsvalg.
Hvis der skal afholdes lokalrådsvalg, skal det ske den 19. november. Mail fra
kommunen udsendes samtidig med dagsordenen.
Hvem modtager genvalg?
Opsamling/resultat fra uddelingen af foldere under byfesten.
(Mail fra kommunen)
Harry, Kim og Jeanette stiller deres kandidatur til rådighed.
Et par mulige emner er identificeret. Der skal minimum være 7 kandidater.
Aktivitetsplan sendt til Lokalrådsmedlemmer separat.
41. Forretningsorden/Vedtægter.
Vi skal have revideret vores forretningsorden/vedtægter og i den anledning ønskes en
generel drøftelse af, hvilke ændringer der er nødvendige/ønskelige.
Derefter vil der blive lavet et oplæg til beslutning på næste møde.
26/6-13: Alle kikker forretningsordnen igennem og sender kommentarer til Harry.
Der er ingen kommentarer modtaget.
Vedtægterne ændres i forhold til tegningsreglerne og i ovenstående passus indføjes:
”…Lokalrådet tegnes af formand eller næstformand eller af det samlede lokalråd, og i økonomiske forhold af
kasserer, ingen af disse, må være under 18 år…”

Passusen:

Lokalrådets midler indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut. ”Anerkendt ændres til dansk”.

42. Hjemmeside.
Kommunen har skiftet hjemmeside og det vil evt. kræve ændring i vores, hvis vi
ønsker, at der skal være et link fra kommunens hjemmeside til Voel.dk.
(Mail fra kommunen).
Vi behøver ikke at ændre vores hjemmeside i forbindelse med at Kommunen har skiftet
hjemmeside.
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Der er behov for en genovervejelse af en kommunikationsstrategi, for samtlige
kommunikationsplatforme i Voel, herunder Voel.dk, Voel-by.dk, Facebook mm.
43. Aktiviteter for unge.
Vi er fra GFG blevet kontaktet, da der er en del unge, der går i skole i Silkeborg og
som mangler aktiviteter efter skoletid, hvis de ikke skal ikke skal blive inde i Silkeborg.
GFG anfører at der kunne være tale om en skateboardrampe eller lignende. Andet
kunne også være aktuelt, men det kunne afhænge af de unges ønsker.
Spørgsmålet er, om vi i lokalrådet vil støtte dette initiativ? Det er blevet understreget
overfor GFG, at vi ingen økonomiske midler har.
Lokalrådet bakker op omkring alle aktiviteter, der kan være med til at fremme
aktiviteter i forhold til ungdommen i Voel. Voel Lokalråd bidrager gerne med formidling
af kontakter til relevante personer i Silkeborg kommune. Vi opfordrer en
forældregruppe sætter sig sammen og søger LAG midler til formålet.
44. Flextur.
Vi har fået skrivelse fra Silkeborg kommune om flextur, der er et alternativ, hvis der
ikke kører busser.
Nærmere om regler og økonomi følger på mødet.
Kommunen anmoder os om at udbrede kendskabet til flextur.
Lokalrådet gør ældrerådet opmærksom på det via formand Harry Skydsgaard.
45. ”2 minus 1vej”
Vejstrækningen mellem Voel og Gjern, Ll. Amerika, ønskes omdannet til en 2 minus 1
vej.
I den anledning indbyder kommunen til et dialogmøde den 9. september i
medborgerhuset. Der kan deltage 1-2 deltagere fra lokalrådet.
Lokalrådet overvejer deltagelse.
46. Klimatilpasningsplan for Silkeborg Kommune.
Klimatilpasningsplanen skal omfatte en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og
skabe overblik over og prioritere indsatsen.
Har vi ønsker om, hvad der skal indgå i planen?
Vi vil bede kommunen overveje en hensigtsmæssig afvejning af økonomisk belastning
på den enkelte borger/familie – f.eks. i en nyudstykning – og hensyntagen til en
effektiv anlæggelse og drift af fx kloakering og regnvandsdræn. Harry melder tilbage til
kommunen.
47. Orientering.
1. Referat fra Nærdemokratiudvalgets møde den 21/8-13 (mail fra kommunen).
2. Der afholdes Nærdemokratikonference for alle lokalråd den 5. oktober 2013.
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3. Der afholdes konference med emnet ”Gennemtænk din landsby” den 5. oktober
2013. Det er et projekt i f.m. Kulturhovedstad Aarhus 2017.
Byråds- og regionsrådsvalget finder sted både i kommunalt ejede lokaler og i lejede
lokaler. De lokalråd, som skal holde valg de steder, hvor kommunen lejer valglokaler,
kan få en udgift til lokaleleje, som andre lokalråd ikke får. Nærdemokratiudvalget har
derfor besluttet, at de pågældende lokalråd kan søge om tilskud på max. 1.000 kr. til
betaling for leje af lokaler.
Vi forholder os til valghandling og lokaleleje, når den endelige kandidatliste foreligger.
48. Eventuelt.
49. Punkter til næste møde
 Kommunikationsstrategi
 Lokalrådsvalg
Mødet slut kl. 21.35 og næste møde er den 25. september 2013 .

