Referat til lokalrådsmøde den 27. februar 2014 kl. 19,00
Sted:

Det Gamle Bibliotek, Sorringvej 28, Voel kl. 19.00

Deltagere:

Gitte Johansen, Jette Nordsmark, Martin Kruse Hansen, Mogens Birk Sørensen, Jeanette
Bechmann, Kim Kjølhede og Harry Skydsgaard.

Afbud:

Jette Nordsmark og Harry Skydsgaard

Referat:

Jeanette Bechmann

9. 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.
10. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt. Gitte varetager fremadrettet at sikre, at der kommer et opslag i vores to
kasser ved Brugsen og ved Biblioteket.
11. Affaldsindsamling.
Gjern Natur v/Kis Østergaard forespørger, om vi vil afholde indsamlingsdag sammen
med dem den 13. april.
Vi ønsker at holde fast i at vi affaldsindsamlingen ved Danmarks
Naturfredninsgforening, som er søndag d. 27. april i år. Kim og Gitte er tovholdere på
projektet. http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=23246
12. Hundeskov.
Harry har været på markvandring sammen med Mette Geertsen og Peter Magnussen
på området for en evt. hundeskov.
Det drejer sig om det grønne område mellem Resenbrovej og Gormsvej.
Planen vil formodentlig komme samtidig med, at der laves en lokalplan for
færdiggørelsen af Margrethesvej.
13. Overlevering af elektroniske medier.
Jeanette tager bolden. Facebook profilen. Kan vi få vores Facebookside til at interagere
med vores hjemmeside? Vi tager fat i Attityde.
14. Oplæg til kommunikationsstrategi.
Jeanette/Kim/Gitte. Møde fastsat til d. 30. marts kl. 12, hos Kim.
15. LAG.
Generalforsamlingen er den 10. april. Hvis vi ønsker at få et medlem, skal vil
formodentlig stille forslag om en person før en given dato. Har vi et emne?
Nyhedsmail fremsendes samtidig med dagsordenen.
Vi ønsker ikke nødvendigvis, at være en del af bestyrelsen. Vi vil hellere bruge
energien på, hvordan vi får det bedste samarbejde op at stå med LAG. Vi beder Harry
forhåndstilmelde Mogens og Martin. Målet er at lære noget mere om LAG og dens
funktion. LAG er beskrevet her: http://lag-silkeborg.dk/
16. Velkomst til nye indbyggere.
Hvordan finder vi ud, af hvem der flytter til området?
Da der er stor usikkerhed omkring, hvem der flytter til byen og med risiko for at vi ikke
får fat i alle. Lader vi i første omgang dette tiltag ligge.
17. Energieffektivisering i lokalområderne.
Havde vi deltagelse (Mogens?). Der var ingen deltagelse fra Voel Lokalråd.
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18. Orientering.
Referat fra møde med lokalrådsformænd, udsendt samtidig med dagsordenen
(Harry deltog ikke).
Referat fra Nærdemokratiudvalget, udsendt samtidig med dagsordenen.
18. Eventuelt, herunder punkter til næste møde.
Under eventuelt blev behandlet, da der er kommet henvendelser vedrørende parkering
på/ved fortovene på de smalle veje i byen.
Genoverveje mulighederne for at øge trafiksikkerheden ved Klippen tages op igen.
Mødet slut kl. 21,15 og næste møde er den 8. april 2014 kl. 19,00.

