Referat fra lokalrådsmøde den 20. november 2014 kl. 19,00
Sted:

Det Gamle Bibliotek, Sorringvej 28, Voel kl. 19.00

Deltagere:

Jette Nordsmark, Martin Kruse Hansen, Mogens Birk Sørensen, Gitte Jakobsen, Asger Kristensen, Kim Kjølhede og Harry Skydsgaard.

Afbud:

Gitte Jakobsen

Referat:

Harry Skydsgaard

69. 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.
Robert Vemmelund mødte. Han fremlagde sin og andres holdning til genbrugspladsens
placering og kunne samtidig fortælle, at ca. 60 havde underskrevet en klage mod placeringen. Det blev aftalt, at lokalrådet søger aktindsigt i indleverede klager. Samtidig
vil lokalrådet forsøge at få dokumentation for, at den skal flyttes fra nuværende placering og eventuelt forsøge at få Silkeborg Forsyning til at beholde den nuværende placering. Anmodningen fremsendes til chefen for Silkeborg Forsyning samt planafdelingen
på rådhuset.
70. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
71. Godkendelse af referat fra mødet den 29. oktober 2014.
Godkendt.
72. Nyt medlem i lokalrådet.
Jeanette Bechmann har i mail den 11. november 2014 meddelt, at hun træder ud af
lokalrådet. I stedet indtræder suppleanten Asger Kristensen. Asger er ikke ny, da han
har siddet 8 år i lokalrådet.
Jeanette var sekretær og samtidig havde ansvaret for hjemmesiden. Disse opgaver
skal overdrages til andre.
Asger blev budt velkommen tilbage i lokalrådet. Harry overtager sekretærfunktionen og
Kim overtager hjemmesiden m.v.
73. 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.
1/10-14: Jeanette har fremsendt bemærkninger til kriterierne. Fornyet oplæg fremlægges på mødet.
Udsat til mødet den 20. november 2014.
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Revideret oplæg forventes klar til mødet.
Lokalrådet tilkendegav, at den nuværende instruks er fyldestgørende. Kim laver pressemeddelelse om indhentning af forslag til prisen. Pressemeddelelsen sendes til Midtjyllands Avis. Samtidig vil det blive offentliggjort på lokalrådets hjemmeside og Facebook. Fristen for indstilling af forslag blev fastsat til den 7. december 2014.
74. 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
”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.
29/10: Kim Jensen, Hjaltesvej 14, Voel har givet tilsagn.
Martin og Jette forsøger at finde endnu en person og laver oplæg til opgaveliste.
Otto Sørensen, Toftegårdsvej 17, Voel har givet tilsagn om også at være bypedel. Jette
og Martin holder møde med Kim og Otto for udarbejdelse af opgaveliste.
Fortovenes standard i Voel vil være en opgave, som gruppen kan tage sig af.
75. Kommunikationsstrategi.
Jeanette orienterer om status på vegne af Jeanette og Kim.
29/10: Da begge personer havde meldt afbud til mødet, blev punktet udsat til den 20.
november 2014.
20/11: Jeanette er udtrådt af lokalrådet, hvorfor Kim selv foretager orienteringen.
Kim fortalte om strategien, der bl.a. indeholder sammenlægning af hjemmesiderne voel-by.dk og voel.dk, en enklere opsætning af kalendersystem samt pressemeddelelse
herom. Kim overtager hjemmeside og facebook administrationsopgaverne.
Der undersøges muligheden af at anvende Web sms.
Lokalrådet efterlyser en person, der kan ajourføre hjemmesiden i CMS system som
Word Press.
76. Mødedisciplinen i lokalrådet.
Der har været en del afbud til møderne her i 2014, hvilket har givet anledning til at
møder er blevet aflyste. Der synes at være behov for en opstramning, hvorfor der tages en generel drøftelse om dette emne.
Drøftet.
77. Mødedatoer i 2015.
Vi skal have fastsat mødedatoerne for 2015.
Harry foreslår en fast ugedag og at der er møde med ca. 5 ugers mellemrum og ingen
møder i juli og i juletiden.
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Følgende mødedatoer i 2015 blev fastsat: 28/1, 25/2, 25/3, 6/5, 10/6,19/8, 23/9,
28/10 og 2/12.
78. Orientering v./Harry Skydsgaard
1. Lejeboliger i Voel.
Harry havde skrevet til kommunen for at få at vide, hvordan vi kommer videre.
2. Voel Byskov.
The Independent Forest, Silkeborg Kommune, Voel skole, Voel Børnegård og Voel Lokalråd arbejder sammen om etablering af en skov nordvest for Gormsvej.
Det vil blive en skov, som alle parter vil få ejerskab til og der vil blive stor variation i træsorterne. Samtidig vil der blive etableret bålplads med borde/bænke og
hele området bliver indhegnet.
3. Lokalplan, Margrethesvej.
Lokalplanen forventes offentliggjort snarest.
4. Kjellerup Tidende.
Midtjyllands Avis har meddelt, at Kjellerup Tidende nu uddeles til samtlige husstande.
5. Vejprioritering.
Vej og Trafik i Silkeborg Kommune har meddelt, at den foreslåede vejføring ikke
er med i det netop vedtagne budget. Trafikplanen skal revideres i de kommende
måneder og her vil vejen indgå i drøftelserne.
Lokalrådet ønsker, at vejen skal gå helt om til Sorringvej og at dette skal meddeles til Vej og Trafik, Ejendomsafdelingen og Planafdelingen. De to sidstnævnte
af hensyn til byudviklingen.
79. Eventuelt.
Intet.
80. Punkter til kommende 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. Arbejdet i lokalrådet.
Oplæg fra mødet den 26. august punkt 52 tages op på et senere møde.
3. Informationsskærm.
Mogens har rejst spørgsmålet og undersøger muligheder.
Til drøftelse.
Undersøgelsen af muligheder er ikke tilendebragt, hvorfor punktet udsættes til
dette er sket.
Mødet slut kl. 21,10 og næste møde er den 28. januar 2015 kl. 19,00.

