Referat til lokalrådsmøde den 25. september 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:

Kim Kjølhede og Jeanette Bechmann

Referat:

Harry Skydsgaard

50. 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 ingen mødte til det åbne møde
51. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
52. Godkendelse af referat fra mødet den 28. august 2013.
Godkendt
53. Lokalrådsvalg.
*Hvilke kandidater er klar?
*Aftalevalg eller
*Valghandling 19. november:
(Booking af lokale, stemmesedler, bemanding af lokale, info til borgere)
Der er ingen kandidater klar.
Jeanette og Kim skal melde tilbage til Harry med oplysninger om kanidater.
Vi går efter aftalevalg/fredsvalg.
54. Kommunikationsstrategi.
Skal lokalrådet være mere
facebook.com/voel.lokalraad o.l.
Punktet udsat til næste møde.

synlige

og

aktive

på

voel.dk,

voel-by.dk,

55. Genbrugspladsen.
Status
Kommunen, lokalrådet, Hjortgården
Asger har talt med beboerne på Hjortgården, der vil møde op til næste møde for at
orientere lokalrådet om deres situation.
Peter Magnussen kontaktes for en afklaring af situationen gasledning/genbrugsplads.
Skal foreligge til næste møde.
56. Den grønne ring.
Status.
På grund af manglende resurser er projektet lagt på stand by. Projektet afventer, at
der kommer ildsjæle på banen.
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57. Nærdemokratikonference 2013 for alle lokalråd og politikere.
Konferencen holdes lørdag den 5. oktober fra kl. 9,30-15,30 i Arena Midt i Kjellerup, og
temaet er ”Lokalområdets udvikling og indre liv”.
Bindende tilmelding fredag den 27. september.
Ønsker om deltagelse skal gives til Harry, der foretager tilmelding.
58. Etablering af fortov langs Gormsvej forbi hjemmeplejen.
Henvendelse fra borger. Opfølgning
Trafiksikkerhedsmæssigt anbefaler lokalrådet, at der etableres fortov. Harry kontakter
kommunen.
59. Eventuelt.
Cykelparkering på Hjaltesvej.
Der mangler plads, da der ofte er 27-28 cykler. Evt. afstribning for placering af
cykler. Der ønskes fortsat beplantning. Harry kontakter kommunen.
Kirkegyden.
Der har været afholdt møde mellem menighedsrådet, kommunen og lokalrådet.
Her blev der stillet forslag om i en forsøgsperiode helt at fjerne bommene og
stenene ved Smedegade.
Lokalrådet mener, at det trafiksikkerhedsmæssigt er en dårlig løsning, og ønsker
undersøgt muligheden for en bommeløsning/låseordning, der administreres af
kirken? Harry kontakter kommunen for en afklaring af mulighederne.
2 minus 1 vej.
Mail fra kommunen udsendes til lokalrådet og ønske om deltagelse gives til
Harry.
60. Punkter til næste møde.
Kommunikationsstrategi
Lokalrådsvalg.
Mødet slut kl. 20,30 og næste møde er den 23. oktober 2013.

