Referat fra lokalrådsmøde den 14. marts 2017 kl. 19,00.
Sted:

Det gamle bibliotek (Foreningshuset), Sorringvej 28, Voel

Deltagere:

Ane, Mette Overgaard, Jette Nordsmark, Martin Kruse Hansen, Jens Ole Futtrup, Kim
Kjølhede og Harry Skydsgaard. Desuden deltog Thilde Klaris (suppleant).

Afbud:

Ane Hamilton.

Referat:

Harry

12. Dialogmøde.
Der er dialogmøde fra kl. 19,00 til 19,30, hvor alle borgere er velkomne til at spørge eller give
information til Lokalrådet.
Der mødte 62 borgere op for at drøfte ”omfartsvejen”. Der blev afleveret 343 underskrifter fra
borgere og 18 underskrifter fra erhvervsvirksomheder mod vejen.
Der var en god og saglig debat omkring vejen. Lokalrådet redegjorde for hvorfor vejen var med i
kommuneplanforslaget og havde været det siden 2012 og borgerne argumenterede for, hvorfor de
syntes vejen var overflødig/unødvendig. Desuden blev diverse emner også vendt på mødet:
cykelstier, bybusser til Voel og information til borgerne.
Mødet blev afrundet med at lokalrådet, der jo er borgernes talerør overfor kommunen, fastslog,
at lokalrådet vil bede kommunen om, at omfartsvejen syd om Voel ville blive taget ud af
kommuneplanforslaget, samt at det kommende nyvalgte lokalråd i 2018 ville tage hele
masterplanen op til revision med henblik på at have et godt materiale til næste
kommuneplanrevision. Til revisionsfasen skal der foretages nye trafiktællinger i Voel.
13. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
14. Godkendelse af referat fra mødet den 30. januar 2017.
Godkendt.
15. 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).
Der var 60-70 fremmødte og Jette har udarbejdet notat, der er udsendt til alle lokalrådsmedlemmer.
Vi skal have afklaret emner til en svarskrivelse til kommunen omkring kommuneplanforslaget.
Følgende tilskrives kommunen med henblik på ændring i kommuneplanforslaget:
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1. Omfartsvejen syd om Voel skal udtages af kommuneplanforslaget og må derfor ikke fremgå af
nogen tegning eller i notaterne i kommuneplanen.
2. Etablering af fortov og belysning på Gormsvej fra Thorupgårdsvej til rundkørslen.
3. Etablering af større sikkerhed ved Klippen, når børnene skal krydse Hjortgårdsvej. Kan evt. ske
ved at der etableres en intelligent lysregulering.
4. Lokalrådet foreslår, at det grønne område på Thorupgårdsvej 15 erhverves af kommunen og
overdrages til Voel by med henblik på etablering af bypark/aktivitetsplads for byens borgere. Byen
skal selv finde midler til indretningen.
5. Samtidig foreslås det, at det område på Thorupgårdsvej 15, der er indenfor centerområdet
fastholdes til centeraktiviteter.
6. Etablering af rundkørsel i krydset Sorringvej/Hjortgårdsvej.
16. Affaldsindsamling i april 2017.
Har vi hørt fra DN?
Thilde undersøger hos DN og sender besked til hele lokalrådet.
17. Hjertestartere i Voel.
Efter at have modtaget tilkendegivelser fra flertallet af lokalrådets medlemmer, har Lokalrådet
givet tilsagn om, at yde 1.250 kr. til hjertestartere i Voel. Placeringen bliver ved Brugsen og ved
Klippen.
Godkendt.
18. Møde med Nærdemokratiudvalget den 20. marts 2017.
Har vi relevante emner til drøftelse med Nærdemokratiudvalget?
Mail fra Jette Pedersen fremsendes samtidig med dagsordenen.
Mødet holdes i Voel Hallen kl. 17.
Afbud fra Thilde, Mette og Jette.
Umiddelbart ingen punkter til dagsordenen.
19. Gentænk Landsbyen.
Mail er tidligere fremsendt vedr. konference i forbindelse med Kulturby 2017.
Skal vi engagere os i dette emne?
Ingen interesse.
20. Temamøde den 27. april 2017 for lokalrådsmedlemmer.
Mail er tidligere fremsendt.
Hvem ønsker at deltage?
Harry deltager.
21. Regnskab for 2016.
Kim fremlægger lokalrådets regnskab for 2016.
Årets støtte på 6000 kr. er næsten brugt. Godkendt. Regnskab og budget offentliggøres på
hjemmesiden og sendes til Kommunen.
22. Borgermøde om friluftsstrategi.
Mail fremsendes samtidig med dagsordenen.
Er der ønsker om deltagelse?
Jens Ole overvejer at deltage og giver besked.
23. Den grønne ring rundt om Voel.
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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.
Jens Ole har talt med ildsjæle for dette projekt, hvorfor punktet genoptages.
Jens Ole forsøger at nedsætte en arbejdsgruppe og vender tilbage på næste møde.
24. Velkommen til nye borgere i Voel.
Skal vi have nedsat en arbejdsgruppe vedr. dette emne?
Repræsentant fra Gjessø indbydes til næste møde eller der indhentes information fra Gjessø.
25. Elektronisk info-stander.
Skal der nedsættes en arbejdsgruppe i et forsøg på, at få det realiseret?
Brugsuddeleren er interesseret og kunne derfor evt. indgå i arbejdsgruppen.
Alle overvejer forslag til en arbejdsgruppe, herunder også en person til den daglige drift.
26. Orientering.
1. Valg til lokalrådet i november 2017.
2. Svarskrivelse om ønske om fortov og lys på Gormsvej.
3. Cykeltælling til september.
Der blev orienteret.
Thilde orienterede om afholdelse af klovneløb den 10. juni. Lokalrådet bevilgede et gavekort på 300
kr. til Brugsen i sponsorstøtte til løbet.
27. Eventuelt.
Brugsen afholder generalforsamling i nær fremtid. Thilde vender tilbage med oplysning om dato
for eventuelle interesserede.
Punkter til næste møde:
1. Byforskønnelsespris.
2. Voel Forsamlingshus’ bestyrelse indbydes til næste møde.
3. Nedsættelse af arbejdsgruppe til et projekt for grønt område/aktivitetsområde.
Mødet slut kl. 21,30 og næste ordinære møde er den 26. april 2017 kl. 19,00.

