Dagsorden til lokalrådsmøde den 8. april 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:

Jeanette Bechmann, Martin Kruse Hansen og Gitte Johansen

Referat:

Harry Skydsgaard

19. 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.
Ingen fremmødte.
20. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
21. Godkendelse af referat fra mødet den 27. februar 2014.
Godkendt.
22. Affaldsindsamling.
Er dagsordenen for affaldsindsamlingen den 27. april på plads?
Tovholder: Kim
Indsamlingen den 27/4-2014 aflyses på grund af manglende opbakning.
23. Byansvarlig.
Harry har modtaget en henvendelse fra Birgit Delcomyn Holst, der er vores nye
byansvarlige kontaktperson hos Silkeborg Kommune.
Vi har tidligere aftalt, at hun skulle på en vandring i byen sammen med lokalrådet.
Vi skal have afsat et par timer en dag til dette.
Harry forsøger at få et møde med Birgit, hvilket kan medføre flere orienteringspunkter
samt eventuelle datoer for byvandring.
Harry orienterede om besøget hos Birgit Holst, hvor der var blevet orienteret om
diverse igangværende sager.
Der forsøges aftalt et møde med Birgit en mandag aften, hvor der bliver byvandring.
24. Overlevering af elektroniske medier.
Jeanette tager bolden. Facebook profilen. Kan vi få vores Facebookside til at interagere
med fores hjemmeside? Vi tager fat i Attityde.
Udsættes til mødet den 4. juni.
Til efterretning.
25. Oplæg til kommunikationsstrategi.
Jeanette/Kim/Gitte. Møde fastsat til den 30. marts kl. 12 hos Kim. (udsat)
Udsættes til mødet den 4. juni.
Til efterretning.
26. LAG.
Tidligere beslutning om at lære mere om LAG Silkeborg er blevet uaktuelt, da LAG
Silkeborg iflg. Midtjyllands Avis (3/4) lukker og ikke har midler til nye initiativer.
Afventer LAGs generalforsamling den 10/4 2014/eventuel ny LAG.
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27. Parkering på/ved fortovene på de smalle veje i byen.
Til drøftelse.
Kim kontakter diverse borgere.
Genoptages på næste møde.
28. Trafiksikkerheden ved Klippen.
Til drøftelse.
Punktet drøftet. Der skønnes i øjeblikket ikke at være muligt at gøre mere.
Til gengæld vil lokalrådet forsøge at få forbud mod gennemkørsel fra Hjortgårdsvej til
Sorringvej af lastbiler og landbrugsmaskiner.
29. Byfornyelsespris.
Jette forespørger, om lokalrådet skal indstille en pris for særlig forskønnelse af byen
ved istandsættelse/renovering af sit hus.
Lokalrådet var positiv indstillet på en ”byforskønnelsespris” og Jette laver et oplæg til
regler til næste møde.
30. Lejeboliger i Voel.
Efter henvendelse fra flere borgere i Voel stiller Harry forslag om, at vi forsøger at få
noget lejeboligbyggeri til Voel. Der tænkes her på grunden ved Haraldsvej.
Harry tager kontakt til kommunen/boligselskabet for at høre om mulighederne for
lejeboliger på Haraldsvej.
31. Orientering.
1. Hundeskov
Harry orienterede om status.
2. Hjemmeside, manglende ajourføring.
Kommunikationsgruppen tager over og får hjemmesiden ajourført samt
moderniseret/koordineret med voel-by.dk. Behandles på næste møde
sammen med punktet overlevering af elektroniske medier.
32. Eventuelt, herunder punkter til næste møde.
 Jette stillede spørgsmål til ”Livsringen”.
 Jette stillede spørgsmål om en ”bypedel”. Jette vurder et regelsæt og
emnet optages på næste møde.
 Mulighed for indgreb overfor ejendomme med diverse manglende
oprydning blev drøftet.
 Mogens forespurgte om muligheden for en informationsskærm, som i
Grauballe. Mogens undersøger og sagen optages på næste møde.
 Situationen omkring fortovene i byen skal på næste møde.
 Trafikproblemerne ved Sorringvejs udmunding i Hjortgårdsvej skal på
næste møde.
Mødet slut kl. 21,00 og næste møde er den 4. juni 2014 kl. 19,00.

