Referat fra lokalraddsmøde den 16. august 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:

Jette

Referat:

Harry

55. 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.
56. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
57. Godkendelse af referat fra mødet den 7. juni 2016.
Godkendt.
58. Kommuneplan 2017-2028.
Udpegning af fokusområder for de enkelte udvalg:
a. Bæredygtighed/bæredygtigt samfund (Martin)
P.g.a. afbud den 7. juni genoptages dette punkt.
Ingen konkrete projekter i øjeblikket, men lokalrådet vil i bemærkning til
fremtidige lokalplaner foreslå, at byggeregulativ 2020 skal gælde.
59. Naboorientering i f.m. ansøgning om dispensation fra lokalplan 5.26 til etablering
af ekstra overkørsel til Gormsvej 1.
Til orientering og drøftelse. Mail udsendt 14/8.
Ingen bemærkninger.
60. Lokalplanforslag om Klippen.
Orientering og drøftelse. Mail udsendt 14/8.
Lokalrådet vil gerne foreslå, at der overvejes anden indkørsel til Klippen fra
Blakgårdsvej eller Hjortgårdsvej øst for gl. mejeri.
61. Forslag til nye regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald.
Til orientering og drøftelse. Mail udsendt 14/8.
Ingen bemærkninger.
62. Byforskønnelsespris.
Der skal indhentes forslag fra borgere.
Der er indkommet 3 forslag til prismodtagere, jfr. mails fra Kim og Asger.
Udvalget prioriterer mellem disse 3 og modtageren vil få prisen overrakt under
byfesten den 21. august 2016.
Der indkom 4 forslag. Prismodtageren offentliggøres under byfesten den 20.
august 2016. Kim foretager overrækkelsen af prisen herunder også et
luftfoto fra Kruse Luftfoto.
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63. Sommerfest.
Skal lokalrådet have en stand for at fortælle om os selv?
Ja. Kim vil lave en lille folder om lokalrådet, der kan uddeles under sommerfesten.
Harry medbringer lille party-telt og vi forsøger at afsætte et par timer til at være på
pladsen.
16/8: Hvem kan deltage?
Ane, Mette og Kim deltager.
64. Nyt medlem.
Skal vi annoncere efter nyt medlem (afløsning af Asger) og eventuelle suppleanter?
Der ansøges om nyt medlem/suppleanter på Facebook og hjemmesiden. Lokalrådet er
selvsupplerende og der ønskes gerne personer, der evt. kunne tænke sig også at
fortsætte efter næste valg i 2017.
16/8: Der er ikke sket ret meget hen over sommeren, men der skal tages fat i sagen.
Harry udarbejder forslag til tekst til hjemmeside, Facebook og opslagskasser.
65. Orientering
1. Arbejdet med cykelstien Voel-Sorring forventes påbegyndt primo september.
2. Sagen om Kirkegyden er ikke afsluttet, da beboerne ikke har reageret på
lokalrådets og menighedsrådets henvendelse fra ultimo juni.
3. 2 minus 1 vej på Ll. Amerika – afstribning.
Til efterretning.

66. Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 20,30 og næste ordinære møde er den 27. september 2016 kl. 19,00.
Der er afbud fra Harry til næste møde.

