Referat fra lokalraddsmøde den 25. oktober 2016 kl. 19,00.
Sted:

Det gamle bibliotek (Foreningshuset), Sorringvej 28, Voel

Deltagere:

Ane Hamilton, Mette Overgaard, Jette Nordsmark, Martin Kruse Hansen, Jens Ole Futtrup,
Kim Kjølhede og Harry Skydsgaard.

Afbud:

Jens Ole og Ane

Referat:

Harry

75. 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.
76. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
77. Godkendelse af referat fra mødet den 27. september 2016.
Godkendt.
Jette kunne fortælle, at det er muligt at aflevere 30 stk. eternitplader på
genbrugspladsen i Tandskov. Dette gav anledning til, at lokalrådet vil give
udtryk for, at alle skal kunne aflevere det antal eternitplader, som man har.
Samtidig ønsker lokalrådet, at der bliver mulighed for at kunne aflevere
plader på alle genbrugspladser. Lokalrådets ønsker skyldes miljøhensynet.
Endvidere ønsker lokalrådet at forhøre hos kommunen om muligheden for at
få hastigheden sat op på Resendalvej, da det virker helt forkert, at der ude i
det åbne land kun kan køres 60 km/t og inde i byzonen kan man køre 70
km/t.
78. Brugsen i Voel.
Skal vi tage en drøftelse med den nye uddeler for at høre om hans planer for en bedre
og mere attraktiv butik samt for arealerne omkring brugsen?
Brugsuddeleren indbydes til det første møde i 2017 til en uformel drøftelse af
muligheder.
79. Landsbyprisen 2017.
Skal vi prøve at indsende Voel som kandidat. Indbydelsen er udsendt pr. mail.
Hvis ja, skal der udpeges et par personer til at forestå ansøgningen.
Vi overvejer til næste møde, hvad der er sket i de seneste ca. 3 år i Voel.
(eksempler: udstykninger, Voel Amatørteater Forening, Voel Ungdomsteater
Forening, Ismejeri, cykelstativer, hundeskov, bypedeller, byfestudvalg m.v.)
80. Cykelsti langs Thorupgårdsvej.
Jens Ole stiller forslag om, at vi arbejder for en cykelsti langs Thorupgårdsvej.
Lokalrådet tilskriver kommunen med henblik på, at der etableres cykelsti fra
Voel til Linå samt fra Voel langs Blakgårdsvej til Naturstien.
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81. Orientering
1. Cykelparkering ved Hjaltesvej. Endnu et cykelstativ.
2. Kommuneplanønsker. Er modtaget og vi vil få en samlet tilbagemelding.
3. Lokalplanen for Klippen er godkendt.
4. Samarbejde med skolen om oplæg til hjemmeside til præsentation for nye
forældre/tilflyttere.
Der blev orienteret.
82. Eventuelt.
Intet under eventuelt.
Mødet slut kl. 20,20 og næste ordinære møde er den 29. november 2016 kl.
18,00. Mødet afholdes hos Jette Nordsmark på Smingegårdsvej 20.

