Referat fra lokalrådsmøde den 4. juni 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 og Gitte Johansen

Referat:

Harry Skydsgaard

33. 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.
34. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
35. Godkendelse af referat fra mødet den 8. april 2014.
Godkendt.
36. Parkering på/ved fortovene på de smalle veje i byen.
Til drøftelse.
8/4-14: Kim kontakter diverse borgere.
Udsættes til Kim har haft kontakt med berørte borgere.
37. Trafiksikkerheden ved Klippen.
Til drøftelse.
8/4-14: 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.
Vi har fået svar fra Silkeborg Kommune, der desværre ikke finder belæg for at lukke
Smedegade for lastbiler og landbrugsmaskiner.
Til efterretning.
38. Byfornyelsespris.
Jette forespørger, om lokalrådet skal indstille en pris for særlig forskønnelse af byen
ved istandsættelse/renovering af sit hus.
8/4-14: Lokalrådet var positiv indstillet på en ”byforskønnelsespris” og Jette laver et
oplæg til regler til næste møde.
Jette fremlagde et oplæg, der vedlægges referatet.
Oplægget af alle i lokalrådet med henblik på revidering og punktet optages på næste
møde, hvor der samtidig skal fastsættes dato for ansøgning og indstilling.
39. 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.
8/4-14: Harry tager kontakt til kommunen/boligselskabet for at høre om mulighederne
for lejeboliger på Haraldsvej.
Der er tidligere rettet henvendelse til Silkeborg Kommunes ejendomsafdeling, hvorfor
der nu er blevet rykket for svar.
Da lokalrådet er stemt for lejeboliger, vil Harry tage kontakt til Silkeborg Boligselskab
for at høre om mulighederne for lejeboliger på den resterende del af Haraldsvej.

Referat fra lokalrådsmøde den 4. juni 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 og Gitte Johansen

Referat:

Harry Skydsgaard

40. Bypedel i Voel.
Jette har rejst spørgsmålet, hvorfor emnet tages op til drøftelse.
Opgaver overvejes/vurderes til næste møde, hvor punktet genoptages.
41. Informationsskærm.
Mogens har rejst spørgsmålet og undersøger muligheder.
Til drøftelse.
Undersøgelsen af muligheder er ikke tilendebragt, hvorfor punktet udsættes til dette er
sket.
42. Fortove i Voel.
Der ønskes en generel drøftelse af standarderne af fortovene i Voel.
Emnet afventer byvandring med lokalrådets byansvarlige Birgit Holst.
Lokalrådet overvejer muligheden for en vejkontaktperson i hele byen samt definering
af opgaver.
Sagen genoptages på et senere møde.
43. Sorringvejs udmunding i Hjortgårdsvej.
Der i på visse tidspunkter på dagen stor trafik og heraf følgende kødannelser på
Sorringvej. Samtidig er der 2 busholdepladser på Hjortgårdsvej, hvilket kan give
diverse farlige situationer i trafikken.
Sagen ønskes drøftet i lokalrådet.
Lokalrådet vurderer, at der er et stort problem med dette kryds, hvorfor Harry
kontakter Silkeborg Kommune med henblik på drøftelse af en rundkørsel contra
stamvej/ringvej syd for byen.
44. Orientering.
1. Linå/Mollerup lokalråd.
Linå/Mollerup lokalråd har meldt sig under fanerne i Resenbro.
2. Fortov på Gormsvej.
Silkeborg Kommune vil ikke anlægge fortov langs Gormsvej, da ”boligområderne
omkring Gormsvej og Ingridsvej er velforsynet med stier, der alle har adgang til
Thorupgårdsvej og videre mod byen og Voel skole”.
45. Eventuelt, herunder punkter til næste møde.
1. 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.
8/4-14: Udsættes til næste møde.
2. Oplæg til kommunikationsstrategi.
Jeanette/Kim/Gitte. Møde fastsat til den 30. marts kl. 12 hos Kim. (udsat)
8/4-14: 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.
Udsættes til næste møde.

Referat fra lokalrådsmøde den 4. juni 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 og Gitte Johansen

Referat:

Harry Skydsgaard

Mødet slut kl. 21,30 og næste møde er den 26. august 2014 kl. 19,00.
Mødet den 23. september er udsat til den 1. oktober.

