Referat fra lokalraddsmøde den 26. januar 2016 kl. 18,30
Sted:

Hjaltesvej 7, Voel

Deltagere:

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

Afbud:

Ane

Referat:

Harry

1. Dialogmøde.
Aflyst.
Til efterretning.
2. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt med den ændring, at der tilføjes et punkt 10. Eventuelt.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2015.
Godkendt.
4. Cykelsten Voel-Sorring.
Silkeborg Kommune har fremsendt projektskitse for cykelstien Voel-Sorring.
Kommunen vil gerne have kommentarer/bemærkninger om projektet.
Deltagelse i møde med kommunen og Dallerup sogns lokalråd samt evt.
mødetidspunkt skal fastsættes.
Mail er tidligere fremsendt.
Lokalrådet ser et problem i f.m. krydsende cyklister ved skolen og foreslår
derfor, at der etableres bump eller lignende samt markering for krydsende
cyklister.
Møde med kommunen og Sorring lokalråd forsøges holdt 1. februar.
5. Kommuneplan 2017-2028.
Vi skal have drøftet, hvorledes vi kommer frem til et resultat fra arbejdsgrupperne til
mødet i marts måned.
Hjemmeside og Facebook?
Hvad er status for de enkelte arbejdsgrupper og er der kommet indlæg på
foranledning af indslag på Facebook og hjemmesiden?
De enkelte arbejdsgrupper foranlediger reklamekampagne for at få borgere
til at melde sig til grupperne. Dette kan ske på Facebook (Voel Lokalråd samt
Voel-gruppen).
Borgermødet forsøges afholdt den 26/4-16. Kim søger tilskud hos
kommunen samt kontakter skolerne m.v. for at undgå konflikter m.h.t.
arrangementer. Harry lejer forsamlingshuset.
6. Regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald.
Silkeborg Kommune har fremsendt forslag til affaldsregulativ.
Bemærkninger eller kommentarer?
Mail er tidligere fremsendt.
Ingen bemærkninger til regulativet, men lokalrådet påpeger det vigtige i, at
kommunen selv håndterer affaldet korrekt. Endvidere opfordres kommunen
til at stille kompostbeholdere til rådighed til en reduceret pris.
7. Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune.
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Silkeborg Kommune har fremsendt justeret politik og strategi og ønsker en refleksion
om nærdemokratiet i det daglige samt hvorledes indholdet efterleves.
Mail er tidligere fremsendt.
Ingen bemærkninger.
8. Byforskønnelsesprisen.
Der skal reklameres for indsendelse af forslag.
Jette og Kim aftaler nærmere om opslag på Facebook og hjemmesiden.
Hvad sker der?
Der annonceres i april/maj for forslag til prisen. Jette og Kim er ansvarlige.
9. Orientering
1. Nyhedsbrev januar 2016 fra Nærdemokratiudvalget.
2. Ingen indsigelser til Midttrafiks køreplaner.
Til efterretning.
10. Eventuelt.
Vi har fået information om, at affaldsindsamlingen i år sker den 17/4-16.
Asger er teamholder og kontakter skolerne for et samarbejde, da de har
indsamling i ugen forinden.
Vi informerer på Facebook, at Voel Lokalråd deltager i Silkeborg-Voels møde
den 23. februar 2016 vedr. mødet: Voel Hallerne – idrætsliv og samvær for
alle. Harry tilskriver Lars Buchreitz.
Mødet slut kl. 21,48 og næste ordinære møde er den 8. marts 2016 kl. 19,00.

