Referat fra lokalraddsmøde den 26. april 2016 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:

Asger og Ane samt Kim

Referat:

Harry

33. 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.
34. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
35. Godkendelse af referat fra mødet den 13. april 2016.
Godkendt med den tilføjelse til punkt 26. Kommuneplan 2017-2018, at
borgermødet den 28. april blev aflyst, da der kun var registreret lille
interesse fra borgere.
36. 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.
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.
2 borgere mødte. Der blev især drøftet byudvikling, men også tiltag, som kunne
forskønne byen og kunne gøre byen mere attraktiv blev drøftet.
Lokalrådet
prioriterer
en
ny
forbindelsesvej
fra
Resenbrovej
til
Thorupgårdsvej/Sorringvej meget højt. Samtidig ønskes den fremtidige byudvikling
planlagt på begge sider af denne vej.
Grundet det meget lille fremmøde blev det besluttet, at borgermødet den 28. april
aflyses samt at der skal udarbejdes notat for de enkelte indsatsområder, som
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fremkom på borgermødet i november måned. Notaterne udarbejdes af de ansvarlige
for områderne og afleveres til Harry, der samler materialet til et nyhedsbrev, der
udsendes på hjemmesiden og Facebook.
Notaterne vil være fokusområder for lokalrådet i de kommende år, da tidsplanen
følger revisionen af kommuneplanen.
26/4: Vi skal forsøge at samle trådene fra de enkelte grupper.
Der var enighed om, at den udarbejdede liste over områder, som borgerne
ønskede, at der tages fat på, skal være lokalrådets emneområder for de
kommende år, og at følgende bliver ansvarlige for de enkelte områder:
Infrastruktur/trafiksikerhed: Kim Kjølhede
Byforskønnelse/byrum: Jette Nordsmark
Social sammenhængskraft: Ane og Mette
Bæredygtighed/bæredygtigt samfund: Martin Kruse Hansen
Byudvikling: Harry Skydsgaard
De enkelte ansvarlige skal til næste møde have udpeget første
indsatsområde, hvorefter den nærmere strategi fastlægges.
37. 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, når der foreligger endelig plan for
indsamlingen.
Asger orienterede om, at der ikke sker samarbejde med skolerne, da det er
problematisk, at det er en søndag.
Lokalrådet mødes kl. 9,00 og indsamlere møder frem kl. 9,30.
Asger har forplejning samt bykort med.
26/4: Evaluering af indsamlingsdagen.
Ca. 40 børn og voksne deltog i indsamlingen. Der blev indsamlet 15 sække
med en skønsmæssig vægt på 60-70 kg.
38. Høring om dispensation fra lokalplan 5.19 Haraldsvej.
Silkeborg Kommune har udsendt Naboorientering i forbindelse med ansøgning om
dispensation fra lokalplan nr. 5.19 til opførelse af 23 tæt lav boliger på Haraldsvej i
Voel.
Lokalrådet er af den opfattelse, at der bliver for stor trafik på den nuværende vej –
både af hensyn til vejens udformning og beboerne.
Der foreslås derfor, at der etableres en ny udkørsel ca. midt for området, og samtidig
lukkes den eksisterende udkørsel. Denne nye udkørsel skal, når den kommer forbi de
planlagte huse, have en vej, der forbinder de nordlige og sydlige boligområder (T-vej).
I den østlige ende af området lukkes vejen der, hvor den nuværende bebyggelse
slutter således, at der ikke kan køres rundt.
26/4: Der orienteres om skrivelsen.
Til efterretning.
39. Kirkegyden.
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Sagen om en lukning af Kirkegyden ligger tilsyneladende hos Voel Lokalråd.
Efter samtale med Mikael Bak er alle enige i, at det vil være en god løsning, at vejen
lukkes.
Til lokalrådets drøftelse, hvilken lukning der kan anbefales.
Voel Lokalråd har 2 forslag til løsning af den gennemkørende trafik:
1. Vejen kan lukkes ved kapellet. Det betyder, at kirkegængerne kan nemt
komme til P-pladsen. Et problem kan være, at renovationsvognen ikke
kan vende, men lokalrådet skønner, at det er så kort en strækning fra
Skovgårdsvej til lukningen, at der kan renovationsvognen bakke hen.
2. Opsætning af ”gennemkørsel forbudt” skilte kombineret med lav
hastighed (20 km) samt opsætning af chikaner og eller etablering af
bump.
40. Byforskønnelsespris.
Der skal indhentes forslag fra borgere.
Jette og Kim skal have annonceret på de normale medier (Facebook,
hjemmeside) for at få indhentet forslag fra borgere. Prisen skal uddeles i
forbindelse med byfesten.
41. Orientering
Vi er indbudt til at deltage i Borgernetværk i fællesskab mod ensomhed, men der var
ingen interesse.

42. Eventuelt.
Næste møde:





Bypedellerne indbydes til at orientere om arbejdet.
Skal lokalrådet have bod/telt ved byfesten?
Skal der annonceres om nyt medlem (afløse Asger) samt
evt. suppleanter.

Mødet slut kl. 20,40 og næste ordinære møde er den 7. juni 2016 kl. 19,00.
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