Referat fra lokalraddsmøde den 8. marts 2016 kl. 19,00.
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Mette
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11. 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.
12. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
13. Godkendelse af referat fra mødet den 26. januar 2016.
Godkendt.
14. 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.
8/3-16: Asger orienterer fra møde med kommunen og Sorrig Lokalråd.
Asger orienterede fra mødet i Sorring og kunne fortælle, at cykelstien
forventes udført i 2016 samt at der vil blive lavet et helleanlæg, hvor
cyklister skal krydse vejen til skolen og hallen.
15. 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 Voelgruppen).
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.
8/3-16: Datoen er ændret til 28/4-16 og forsamlingshuset er lejet.
Hvad er status for de enkelte indsatsområder?
Meget lidt sket i grupperne, da der ikke er kommet henvendelser fra borgere,
som ønsker at deltage i en arbejdsgruppe.
Derfor afholdes der et arbejdsmøde den 13. april 2016 kl. 19-21 på
Sorringvej 28. Mødets formål er, at der bliver lavet oplæg til præsentation på
borgermødet den 28. april.
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Kim laver annonce til aflevering senest den 1. april til Kjellerup Tidende til
indrykning den 6. april. Opslag/annonce slås op på Facebook og
hjemmesiden samt i Brugsen og opslagskasserne.
Der serveres kaffe og kage samt øl og vand.
Til borgermødet den 28. april er forsamlingshuset bestilt, aftale med skolen
for at undgå dobbelt arrangement er indgået. Der er søgt tilskud, og der
serveres kaffe og kage.
16. Affaldsindsamling den 17. april 2016.
Asger er teamholder og kontakter skolerne for et samarbejde, da de har indsamling i
ugen forinden.
Der er indgået aftale med Klippen, medens aftalen med Voel skole ikke er på
plads. Asger kontakter DN og orienterer lokalrådet, der foreligger endelig
plan for indsamlingen.
17. Indsatsplanlægning vedr. sikring af drikkevandet.
Asger orienterer.
Asger orienterede.
Kim deltager i mødet den 7. april og skal fokusere på mulighederne for
byudvikling mod øst.
18. Indbydelse til temamøde for lokalrådsmedlemmer.
Vi er indbudt til temamøde for lokalrådsmedlemmer den 30. marts 2016 kl. 17-19 på
Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg.
Harry deltager.
19. Digital skilteplan.
Silkeborg Kommune har sendt forslag til danmarks første digitale skilteplan i høring
frem til den 7. april 2016.
Ingen bemærkninger.
20. Det gode hverdagsliv på plejecentre.
Silkeborg Kommune indbyder til møde om det gode hverdagsliv på plejecentre, hvor
de gerne modtager input.
Til efterretning.
21. Orientering
Ingen orientering.
22. Eventuelt.
Regnskabet for 2015 skal på dagsordenen til næste møde.
Mødet slut kl. 20,50 og næste ordinære møde er den 13. april 2016 kl. 18,30.
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