Referat fra lokalraddsmøde den 29. november 2016 kl. 18,00.
Sted:

Det gamle bibliotek (Foreningshuset), Sorringvej 28, Voel

Deltagere:

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

Afbud:

Kim Kjølhede og Thilde Klaris

Referat:

Harry

84. Dialogmøde.
Lisbeth Frølund og Lisbeth Kofod Jensen mødte og fortalte om samtalesalonen. De håbede på at kunne blive mere kendte via lokalrådet, men efter
lidt snak blev de anbefalet at tage kontakt til byfestudvalget, forsøge at
komme med i aftenskoleprogrammet ligesom der allerede blev knyttet
kontakt til foredragsforeningen.
85. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
86. Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2016.
Godkendt.
87. 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 (29/11), 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.)
Det vurderes, at udviklingen ikke i tilstrækkelig grad lævner chance for at
Voel kvalificerer sig.
88. Thorupgårdsvej 15.
Ejendommen er sat til salg. Skal lokalrådet gøre noget?
Punktet genoptages på næste møde. Umiddelbart mener lokalrådet, at
Silkeborg Kommune bør købe og at Voel Lokalråd laver en plan for området
(græsmarken).
89. Kommuneplan 2017-2028.
Offentlig høring vil ske i februar og marts måneder.
Afholdelse af borgermøde skal fastlægges.
Jens Ole og Harry taler sammen om en dato for borgermødet.
90. Højgårdsvej.
Der er stillet spørgsmål, om asfaltbelægning på Højgårdsvej skal udbedres.
Hvad er holdningen i lokalrådet?
Vi spørger kommunen om en trafiktælling på vejen.
91. Statens skove og naturområder.
Har vi forslag til driftsplan for statens skove og naturarealer i vort område?
Intet forslag.
92. Fastsættelse af mødedatoer i 2017.
Formanden foreslår, at møderne igen fastsættes til tirsdage.
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Følgende datoer foreslås: 31/1, 14/3, 25/4, 13/6, 15/8, 26/9, 24/10 og 28/11.
Der var enighed om, at møderne skal skifte mellem ugedagene, hvorfor
følgende datoer blev fastlagt: 30/1, 14/3, 26/4, 15/6, 14/8, 26/9, 25/10 og
30/11
93. Møde med Silkeborg Forsyning.
Jens Ole og Harry deltog i et møde med Silkeborg Forsyning den 24/11.
Der orienteres fra mødet.
Afholdelse af borgermøde om eventuel fjernvarme i Voel i samarbejde med Silkeborg
Forsyning.
Forslag til borgerorientering vedhæftes dagsordenen.
Borgerorientering blev godkendt. Efterfølgende har Resenbro Lokalråd også
godkendt samme orientering, hvorfor den kan offentliggøres på
hjemmesiden og Facebook. Se næste side!
94. Orientering
1. Eternitplader på genbrugspladser
2. Haraldsvej.
3. Stien mellem Christiansvej og Dagmarsvej.
Der blev orienteret.
95. Eventuelt.
Punkt til næste møde:
Resultater fra bypedellerne i 2016.
Den grønne ring rundt om Voel
Mødet slut kl. 20,00 og næste ordinære møde er den 30. januar 2017 kl. 19,00.
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Fjernvarme i Resenbro og Voel.

Silkeborg Forsyning forventer at kunne tilbyde fjernvarmetilslutning i:
Resenbro/Skærbæk i begyndelsen af 2019 og
Voel i begyndelsen af 2020.
Tilbuddet vil blive helt frivilligt, idet der IKKE vil blive tale om tilslutningstvang.
Silkeborg har en målsætning om at reducere CO2 udledningen med 45% inden 2020.
Derfor bygger Silkeborg forsyning nu røggaskondensering på fjernvarmeværket og
supplerer med et 150.000 m2 stort solfangeranlæg. Det største anlæg i Nordeuropa.
Dette vil sikre en stor del af målsætningen, men det er også vigtigt at få så mange
Silkeborg borgere med på fjernvarmen som muligt. Og nu er udrulningen i vort
lokalområde fremskyndet, idet man gerne vil udnytte den anlægsmulighed der er i
forbindelse med etablering af den nye bro over Gudenåen og den deraf følgende
lukning af Resendalvejen en del af 2017.
Fjernvarme, tilbyder en række fordele, bl.a. lavere kWh pris, større
forsyningsikkerhed og en væsentlig grønnere profil. Ved de nuværende
forudsætninger vil fjernvarme iflg. Silkeborg Forsyning ligge ca. 10-15% under gas og
væsentligt under et privat oliefyr. I øvrigt kan henvises til den prisberegner der ligger
på Silkeborg Forsynings hjemmeside.
Voel Lokalråd og Resenbro Lokalråd, mener at dette er et tilbud, der fortjener at
blive præsenteret i de to byområder. Derfor forventer vi hver især, at holde et
borgermøde sammen med Silkeborg Forsyning i marts 2017. På mødet vil Silkeborg
Forsyning informere nærmere om projektet og også medbringe konkrete udspil ift.
tidsplan og kampagnetilbud.

