Referat fra lokalrådsmøde den 23. oktober 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:
Referat:

Jeanette Bechmann

61. Åbent møde.
Der er åbent møde fra kl. 19,00 til 19,30, hvor alle er velkommen til at spørge eller
give information til Lokalrådet.
Ingen fremmødte.
62. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsorden blev godkendt
63. Godkendelse af referat fra mødet den 25. september 2013.
Referatet fra sidst blev godkendt
64. Lokalrådsvalg.
Vi mangler kandidater.
Jeanette og Kim har ikke meldt tilbage med oplysninger om kandidater.
Harry tager kontakt til Bjarne Gregersen for at få omtale, om det kommende
Lokalsrådsvalg i Folkebladet, med opfordring til mulige kandidater tager kontakt til
Harry.
Jeanette og Kim redegjorde for kontakt til kandidater. Der har været dialog med en
god halv snes stykker. Heraf to til fire potentielle kandidater som overvejer at stille op,
samt én der endnu ikke er kontaktet. da 4 ud af 7 medlemmer udtræder, er der brug
for mindst 2 nye medlemmer
65. Kommunikationsstrategi.
Skal lokalrådet være mere
facebook.com/voel.lokalråd o.l.
25/9-13: Udsat til næste møde.

synlige

og

aktive

på

voel.dk,

voel-by.dk,

Voel-by hjemmeside, har ikke opnået den opmærksomhed, som ønsket, til trods for
aktivitetskalenderen. Jeanette og Kim tager fat i kommunikationsgruppen og får
gentænkt kommunikationsstrategien.
Kim finder en pris på, hvad det koster at indrykke en annonce i Folkebladet og evt. i
det husstandsomdelte håndboldprogram.
Peter undersøger, hvilke muligheder vi har for at måle på antal besøg på hjemmesiden,
Voel.dk og videresender kontaktdata fra kommunikationsgruppen til Jeanette og Kim.
Peter og Kim aftaler dato for overlevering af koder på de elektroniske medier, ved
Peters udtrædelse af Lokalrådet.
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66. Genbrugsplads.
Status.
Kommunen, Lokalrådet, Hjortgården.
25/9-13: Asger har talt med beboerne på Hjortgården, der vil møde op til næste møde
for at orientere lokalrådet om deres situation.
Peter Magnussen, Silkeborg Kommune, kontaktes for en afklaring af situationen
gasledning/genbrugsplads.
Skal foreligge til næste møde.
Ifølge Peter Magnussen er placeringen en del af kommuneplanen og Silkeborg
Forsyning påbegynder planlægningen af pladsen. Der vil blive taget hensyn til
gældende regler for afstandskrav til gasledningen.
Vi tager sagen til efterretning.
67. Orientering.
1. Aftale med kommunen ang. Kirkegyden.
Der bliver lavet en prøveperiode fra 1. oktober til 1. april, hvor portene bliver
åbnet. Vi tager punktet op igen i lokalrådet til april.
2. 2 minus 1 vej, Ll. Amerika
Vi er blevet inviteret ud for at se på vejen. Harry deltager.
3. Mail fra Bodil Toft og Tommy Rasmussen ang. kommuneplan.
Taget til efterretning.
4. Orientering fra Nærdemokratikonferencen den 5. oktober 2013.
Harry deltog. Vi tager et forslag om begrænsning af CO2 udslip til efterretning.
Emnet bliver taget op på et senere tidspunkt med det nye Lokalråd.
5. Fortov langs Gormsvej til rundkørsel.
Harry har anmodet om at få anlagt fortov.
68. Eventuelt, herunder punkter til næste møde.
Overlevering af opgaver fra udtrædende medlemmer til det kommende lokalråd.
Mødet slut kl. 20:15 og næste møde er den 27. november 2013.

