Referat fra lokalrådsmøde den 30. januar 2017 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. Desuden deltog Thilde Klaris (suppleant).

Afbud:

Mette

Referat:

Harry

1. 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.
2. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 29. november 2016.
Godkendt.
4. 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).
Ejendommen er af kommunen godkendt til boligbyggeri, og iflg. udokumenteret
information er ejendomme solgt.
Til efterretning.
4. 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.
Borgermøde om kommuneplanen afholdes den 21. februar 2017 kl. 19 i Voel
Forsamlingshus.
Forsamlingshuset skal sikre, at der er lærred samt internetforbindelse.
Kommunen stiller med mindst 1 politiker samt en eller flere administrative
medarbejdere.
Efter gennemgangen af kommuneplanens betydning for Voel, skal der være
en kort summepause, hvor der tilbydes forfriskninger i form af kaffe/brød
samt øl og vand.
Lokalrådets medlemmer anmodes om at gå ind på kommunens hjemmeside
under ”kommuneplan” for at se, hvad der vedrører Voel og derpå forbereder
spørgsmål til kommunens deltagere. Spørgsmål skal primært være vedr.
kommuneplanen, men kan også vedrøre andre emner.
Vi skal forsøge at reklamere for mødet i form af opslag i byen, på Facebook,
hjemmesiden samt i avisen (Ekstra Posten).
5. 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.
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Borgerorientering blev godkendt. Efterfølgende har Resenbro Lokalråd også godkendt
samme orientering, hvorfor den kan offentliggøres på hjemmesiden og Facebook.
30/1: Vi har meddelt Jens Jørgensen, Silkeborg Forsyning, at vi har bestilt
forsamlingshuset den 21. marts 2017 til afholdelse af borgermøde om evt. fjernvarme
i Voel. Silkeborg Forsyning har meddelt, at de afholder udgifterne i f.m. borgermødet.
Datoen for mødet godkendt. Der indkaldes til kl. 19. Nærmere fastlæggelse
af indhold aftales med Silkeborg Forsyning og godkendes på næste møde.
6. Dagli’ Brugsen, 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?
25/10: Brugsuddeleren indbydes til det første møde i 2017 til en uformel drøftelse af
muligheder.
30/1: Uddeleren er indbudt til mødet kl. 19.
André Vemmelund mødte. På grund af Coops øjeblikkelige økonomiske
situation kan en udvidelse af brugsen ikke forventes, men han håbede på, at
der kunne blive til en renovering af butikken.
André ville gerne have en sparringspartner i f. m. diverse arrangementer
(fastelavnsfest, juletræsfest o.l.). Det ville være ideelt med en
borgerforening, men da der ikke findes en sådan i Voel, skal andre
muligheder overvejes.
Han var positiv overfor tanken om at stille det grønne græsareal til rådighed
for tiltag, der kunne fremme sammenhold og hygge i byen.
7. Resultater fra bypedellerne i 2016.
Bypedellerne er tilskrevet med henblik på at få belyst resultater i 2016.
Begge bypedeller har meddelt, at de ingen bemærkninger har til indsatsen i 2016.
Der blev stillet forslag om, at der opsættes affaldsspande flere steder i byen,
men især i umiddelbar nærhed af brugsen.
8. Den grønne ring rundt om Voel.
På møde den 25. september 2013 blev det besluttet, at projektet lægges på stand by
og afventer, at der kommer ildsjæle på banen.
Det gamle projekt blev kort præsenteret.
9. Luftforurening.
Thilde Klaris har anmodet om, at vi tager en drøftelse af luftforureningen fra
brændeovne og anmoder samtidig om stillingtagen til en måling af forureningen på
strategiske steder i Voel.
Lokalrådet vil på Facebook opfordre borgerne i Voel om at foretage rigtig
afbrænding i brændeovne. Tilde og Kim sammensætter opslag til Facebook.
10. Orientering.
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1. Kirkegyden. Sagen er henlagt til p-pladser ved præsteboligen nedlægges.
2. Bygrænsehelle på Sorringvej.
3. Harry deltager i formandsmøde for lokalrådene den 7. februar 2017
4. Haraldsvej.
5. Svarskrivelse vedr. Trafiksikkerhedsplan.
6. Høringssvar på køreplaner
Der blev orienteret.
Endvidere blev der orienteret om kommunens svar på vores henvendelse om
evt. trafiktælling på Højgårdsvej.
11. Eventuelt.
Punkt til næste møde:
Regnskab for 2016.
Forsamlingshusets bestyrelse indbydes til næste møde med henblik på
drøftelse af generelle forhold.
Mødet slut kl. 21,00 og næste ordinære møde er den 14. marts 2017 kl. 19,00.

