Referat til lokalrådsmøde den 26. august 2014 kl. 19,00
Sted:

Det Gamle Bibliotek, Sorringvej 28, Voel kl. 19.00

Deltagere:

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

Afbud:

Gitte Johansen

Referat:

Jeanette Bechmann

46. 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.
Lejf Brink var forbi og stillede spørgsmål til, hvor langt planerne er med hundeskoven.
Derudover blev der rejst spørgsmål omkring beskæringen ved Krakasvej ud mod
hundeskovsområdet, hvor der er et ønske om, at der bliver ryddet op, når kommunens
folk har været forbi.
Er det muligt at få opstillet en skraldespand ved legepladsen ved Krakasvej?
47. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
48. Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2014.
Godkendt.
49. Byforskønnelsespris.
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.
4/6-14: Oplægget vurderes af alle i lokalrådet med henblik på revidering og punktet
optages på næste møde, hvor der samtidig skal fastsættes dato for ansøgning og
indstilling.
Jette – reviderer oplægget i tråd med det, der blev talt om på mødet. Annonceringen af
prisen vil foregå via de sociale medier, voel.dk’s hjemmeside og via pressemeddelelse.
Forskønnelsesprisens komiteen er Jette Nordsmark og Mogens Birk Sørensen. Hvordan
man nominerer og efter hvilke kriterier, der vil blive lagt vægt på i bedømmelsen, vil
fremgå af det reviderede oplæg fra Jette. Vinderen vil blive udpeget af det samlede
Lokalråd. Har et lokalråds medlem selv nomineret en bygning, en plads eller et andet
tiltag, erklæres medlemmet uvildigt.
50. Bypedel i Voel.
Jette har rejst spørgsmålet, hvorfor emnet tages op til drøftelse.
4/6-14: Opgaver overvejes/vurderes til næste møde, hvor punktet genoptages.
Der blev drøftet, hvilke opgaver, der kunne lægges ind under en bypedel.
Eksempler kunne være at rapporterer manglende lys i gadelamper, manglende
græsslåning, manglende oprydning efter beskæringer etc.
Samtidig med en bypedel, vil vi lægge op til, at der bliver udnævnt vejambassadører.
Disse skal i samarbejde med bypedellen være med til at arbejde for, at der bliver
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”holdt øje med” evt. problemer i nærmiljøet, der skal tages hånd om. På denne måde
sikre vi, at der er et vågent øje i hele byen.
Vi spørger potentielle kandidater og ved accept fra disse personer, får vi sammen
defineret, den endelige opgave. Martin og Jette spørger relevante kandidater.
51. Plansammenhæng.
Jeanette og Kim har deltaget i et seminar, hvor sammenhængen mellem de
kommunale planer blev gennemgået, og de vil give et resume herfra til alles
orientering.
Blev gennemgået og hand-outs udleveret. Vigtigt budskab er, at vi har alle
muligheder for at få indflydelse. Det er initiativets magt, der gælder. Så en mere
proaktiv adfærd fra lokalrådets side, kan være med til at fremme udviklingen i
Lokalområdet. I denne debat, kom vi ind på, hvordan vi får flere Voel borgere ”ind i
kampen” med idé generering til den fremtidige udvikling af byen.
52. Arbejdet i lokalrådet.
Jeanette fremsendte den 1. august en mail, hvor hun lagde op til en drøftelse af
lokalrådets opgaver.
Dette oplæg optages til generel drøftelse i lokalrådet.
Vi følger op på vores Masterplan og arbejder hen imod et borgermøde til afholdelse i
foråret 2015
Opgaven ind til da, bliver bl.a. at finde ud af:
 Hvad skal være på agendaen til dette borgermøde
 Masterplanen 2012 skal genbesøges og grupperne kontaktes for at få en status
på projekter fra masterplanen 2012 og igen få sat skub i det videre arbejde.
 Få klarhed over, hvad formålet med Masterplanen 2015 skal være
 Gæsteindlæg?
Hvordan får vi kommunikeret ud til Voel.
Reklameskærm i voel hallen
Sandwich skilte ved Brugsen
SMS/nyhedsbrev
Med i folderen på fra Silkeborg-Voel
Redaktionel omtale i lokale medier
Facebook
Voel.dk
53. Byvandring med vores kontaktperson.
Vi skal have fastsat en dato for byvandring med Birgit Delcomyn Holst.
Forslag til datoer: 2/9 eller 16/9.
Tirsdag d. 2. september kl. 18.30, kan Kim, Harry, (Martin), Mogens
Mødested vender Harry tilbage med.
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54. Orientering v./Harry Skydsgaard
1. Lejeboliger i Voel (Pensionister)
2. Vejprioritering.
Ad. 1Voel Lokalråd har drøftet muligheden for at få opført lejeboliger i Voel med speciel
tanke på boliger for personer, der lige er blevet pensionister. Harry har sendt en
skrivelse til Silkeborg Kommune, Ejendomsafdelingen. Se separat dokument. Vi
afventer svar. November i år, mødes boligselskaberne og Silkeborg kommune aftaler
den kvote, der gives til de forskellige byer.
Ad. 2 Voel Lokalråd har jævnligt henvendelser fra borgere, der forhører sig om
muligheden for at få en rundkørsel i krydset Hjortgårdsvej/Sorringvej. Harry har sendt
en skrivelse til Silkeborg Kommune, Vej og Trafik, som omhandler trafiksituationen
Sorringvej/Thorupgårdsvej med forslag om en alternativ løsning med ny stamvej fra
Resenbrovej over til Thorupgårdsvej jf. Silkeborg Kommunes kommuneplan. Se
separat dokument.
Lokalplanen for genbrugspladsen er sendt til offentlig hørring.
55. Eventuelt.
Parkering på/ved fortovene på de smalle veje i byen.
Martin tager kontakt, hvor det kan være relevant

56. Punkter til næste og senere møder.
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.
2. Oplæg til kommunikationsstrategi.
Jeanette/Kim/Gitte.
3. Informationsskærm.
Mogens har rejst spørgsmålet og undersøger muligheder.
Til drøftelse.
Undersøgelsen af muligheder er ikke tilendebragt, hvorfor punktet udsættes til
dette er sket.
4. Fortove i Voel.
Der ønskes en generel drøftelse af standarderne af fortovene i Voel.
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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.
Mødet slut kl. 21,15 og næste møde er den 1. oktober 2014 kl. 19,00.
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