Mødereferat fra lokalrådsmøde den 19. august 2015 kl. 19,00
Sted:

Det Gamle Bibliotek (Foreningshuset), Sorringvej 28, Voel

Deltagere:

Ane Hamilton, Mette Overgaard, Jette Nordsmark, Martin Kruse Hansen, Asger Kristensen,
Kim Kjølhede og Harry Skydsgaard.

Afbud:

Ingen.

Referat:

Harry Skydsgaard

45. Dialogmøde.
Der er dialogmøde fra kl. 19,00 til 19,30, hvor alle borgere er velkomne til at spørge
eller give information til Lokalrådet.
Ingen fremmødte.
46. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
47. Godkendelse af referat fra mødet den 10. juni 2015.
Godkendt.
48. Folkeskolen vs lokalsamfundet.
Jeanette Bechmann har anmodet om, dette punkt optages på vort møde, da hun gerne vil komme for at tale om skolen vs samfundet med lokalrådet.
Jeanette blev desværre forhindret i at møde, hvorfor punktet genoptages på dagsordenen til mødet den 19. august 2015, hvor Jeanette og Ivan forventes at deltage fra
umiddelbart efter kl. 19.
Punktet udgår.
49. Bypedeller.
Bypedellerne Kim Jensen og Otto Balslev indkaldes til lokalrådsmødet til gensidig
orientering.
Otto Balslev mødte. Kim Jensen måtte melde afbud.
Otto havde haft kontakt til kommunen vedr. fortov på Dådyrvej.
Desuden blev det påpeget, at p-pladsen foran Voel Hallerne var i en elendig forfatning
ligesom gadelyset på Højgårdsvænget kun virker delvis.
Harry tager kontakt til kommunen ang. disse 3 punkter.
Det aftaltes, at indberetninger fremover fremsendes cc til Birgit D. Holst og Harry.
50. Lokalrådets sammensætning.
Formanden ønsker en drøftelse af lokalrådets sammensætning i anledning af, at Gitte
Johansen er udtrådt.
Lokalrådsmedlemmerne vil forsøge at finde ny person og dermed konstituere sig selv.
Mogens Birk Sørensen orienterer om, at han på grund af fraflytning må trække sig fra
lokalrådet.
Mogens’ udtræden taget til efterretning.
Alle medlemmer skal overveje nye emner til lokalrådet til næste møde. Der vil også
blive lavet opslag på hjemmesiden og på Facebook om, at vi mangler medlemmer.
Diverse forslag til nye medlemmer blev drøftet. Harry tager kontakt til de pågældende
med henblik på afklaring før næste møde.
Der er indtrådt 2 nye medlemmer: Ane Hamilton og Mette Overgaard.
Velkommen til Ane og Mette i lokalrådet.
Der skete en kort gensidig præsentation.
51. Borgermøde den 4. november 2015.
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Indlægsholder: Jørgen Møller, Randers.
Forsamlingshus er bestilt.
Emner til drøftelse: dagsorden, annoncering, lærred, PC/fremviser, sekretær, ordstyrer, tema til drøftelse, indlæg af planmedarbejder fra kommunen,
Foreløbig plan for borgermødet:
Der afholdes fællesspisning kl. 17,30. Kl. 19 begyndes borgermødet og første indlæg
holdes af Birgit D. Holst og efterfølges af Jørgen Møller.
Kim er ordstyrer og Jette og Ane laver referat fra mødet.
Asger taler med formanden for forsamlingshuset med henblik på afklaring af Avudstyr, flipover mv.
Efter indlæggene bliver det muligt at markere, hvilke emner, der skal fokuseres på i
arbejdsgrupper frem til forårets borgermøde. Arbejdsgrupperne forsøges nedsat samme aften.
Kim sørger for information om borgermødet på Facebook og hjemmesiden.
52. Byfest.
Vi har talt om at have en stand til byfesten om lørdagen.
Hvem kan deltage?
Asger, Martin og Harry.
53. Orientering
1. Byforskønnelsesprisen overrækkes under byfesten den 22. august kl.
12,50.
Harry tager kontakt til modtagerne forinden lørdag.
2. Nærdemokratiudvalget inviterer til temamøde for lokalrådsmedlemmer
om fundraising.
Harry deltager.
3. Silkeborg Kommune inviterer til indvielse af Ll. Amerika som 2 minus 1
vej den 31. august kl. 10.
Martin og Harry deltager.
54. Eventuelt.
Ingen indlæg.

Mødet slut kl. 21,15 og næste møde er den 23. september 2015 kl. 19,00.
Harry melder afbud til mødet.

