Referat fra lokalraddsmøde den 2. december 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:

Jette

Referat:

Harry

72. 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.
73. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
74. Godkendelse af referat fra mødet den 28. oktober 2015.
Godkendt.
75. Borgermøde den 4. november 2015.
Der er udarbejdet notat fra borgermødet.
Som opfølgning herpå skal der nedsættes arbejdsgrupper. Forslag til arbejdsgrupper
og evt. deltagere drøftes.
Notatet blev drøftet og der var enighed om, at følgende arbejdsgrupper
skulle dannes: Infrastruktur/trafiksikkerhed (Kim), Byforskønnelse/byrum
(Jette
og
Martin),
Social
sammenhængskraft
(Ane
og
Mette),
Bæredygtighed/bæredygtigt samfund (Martin) og Byudvikling (Asger og
Harry).
Personerne i parentes er lokalrådsmedlemmerne, der skal sikre medlemmer
til arbejdsgrupperne, indkaldelse til første møde og være bindeled til
lokalrådet.
Grupperne har frist frem til mødet i marts måned, hvor resultatet fra
grupperne forelægges lokalrådet.
Grupperne lægges på Facebook og hjemmeside med opfordring til borgerne
om at melde sig til grupperne.
Notatet fra borgermødet medtages i forbindelse med opslaget af dette
referat.
76. Opsætning/udskiftning af læskærme.
Silkeborg Kommune forespørger om der ønskes udskiftet læskærme, fjernet ikke
nødvendige eller opsat nye.
Skrivelse er tidligere udsendt.
Generelt ønsker vi opsat Dissing & Weitling skærme og vi har nedenstående
ønsker til placeringer:
Hjortgårdsvej 7: opsætning af ny læskærm
Hjortgårdsvej ved Klippen: udskiftning af skærmen (ej drøftet med Klippen)
Hjortgårdsvej 36: her findes ingen læskærm i dag, men det kunne være betimeligt med en, da der ofte står børn og venter. Der er dog ikke noget offentligt areal.
Hjortgårdsvej nord for Sorringvej: her mener vi ikke der er behov for en
læskærm, da der næsten udelukkende er passagerer, der står af bussen.
Thorupgårdsvej ved præstegården: her står en pæn læskærm, som opfylder
behovet. Vort eneste ønske er, at det måtte blive udskiftet med samme model, som vi ønsker alle andre steder.
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Thorupgårdsvej ved præstegården, modsat side: her mener vi, at passagerer
kan bruge den på modsatte side, hvis der er behov og ønske om at stå i læ.
Sorringvej øst for Højgårdsvej: her er der et ønske om læskærm i begge sider. Begrundelsen for to skærme er, at det kan være forbundet med fare at
krydse vejen lige netop som bussen kommer, da der i morgen- og eftermiddagstimerne er en del trafik på vejen i begge retninger.
77. Ny skolestruktur i Silkeborg Kommune.
Forslag til ny skolestruktur er udsendt til lokalrådet den 7. oktober 2015.
Lokalrådet bør drøfte evt. indsendelse af høringssvar før 24. november 2015.
Lokalrådet er enige i, at der skal indsendes et høringssvar.
Vi sender indspark til Kim, der derefter vil komponere en skrivelse, som sendes ud til
hele lokalrådet til godkendelse/kommentering. Derefter fremsendes skrivelsen med
evt. rettelser/tilføjelser som høringssvar til Silkeborg Kommune.
Kim har udarbejdet og indsendt høringssvar.
Kims udarbejdede skrivelse blev drøftet og lokalrådet var meget tilfreds med
resultatet. Skrivelsen lægges på Facebook og hjemmeside.
78. Mødedatoer for 2016.
Forslag til mødetidspunkter i 2016:
Ugerne 4, 10, 17, 23, 33, 39, 43 og 48.
Ugedag skal fastsættes ligesom vi skal have afsat et borgermøde i marts/april.
Det blev besluttet, at mødedagene i 2016 skal være tirsdage, og følgende
datoer blev fastsat: 26/1, 8/3, 26/4, 7/6, 16/8, 27/9, 25/10 og 29/11.
Der forventes afholdt borgermøde sidst i april måned.
79. Landsbyprisen 2016.
Region Midtjylland har inviteret til at indstille forslag til landsbyprisen 2016.
Da der ikke må være over 2000 indbyggere i byen foreslås, at lokalrådet udformer en
ansøgning til endelig godkendelse på mødet den 2. december 2015, da fristen for
indstilling af forslag er den 7. december 2015.
Til lokalrådets drøftelse.
28/10: Lokalrådet vil indsende ansøgning for Voel.
Harry laver oplæg til ansøgning til næste møde.
2/12: Harry orienterer om, hvorfor der ikke er udarbejdet ansøgning.
Harry havde holdt møde med repræsentant fra kommunen, der havde svært
ved at kunne anbefale en ansøgning, da lokalrådet ikke havde nået så mange
resultater, som der ønskes iflg. ansøgningsskema.
Harry vil udarbejde liste over lokalrådets resultater gennem de seneste år
med henblik på evt. ansøgning næste gang.

80. Orientering
1. Lokalrådet har indsendt høringssvar vedr. dispensation fra lokalplan 32-003,
Christiansvej.
Dispensationen er givet.
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2. Nærdemokratiudvalgets nyhedsbrev november 2015.
Lokalrådet vil igen i 2016 få udbetalt 6.000 kr. Desuden er der
mulighed for ansøgning om midler til aktivitetsbestemte tilskud.
3. Kommissorium for Kommuneplan 2017-2028.
Orienteret.
81. Eventuelt.
Byforskønnelsesprisen 2016. Der skal reklameres for indsendelse af forslag.
Jette og Kim aftaler nærmere om opslag på Facebook og hjemmesiden.
Mødet slut kl. 20,30 og næste ordinære møde er den 26. januar 2016 kl. 19,00.

