Referat fra lokalrådsmøde den 26. april 2017 kl. 19,00.
Sted:

Det gamle bibliotek (Foreningshuset), Sorringvej 28, Voel

Deltagere:

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

Afbud:

Kim (mødte senere) og Jens Ole

Referat:

Harry

28. 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
29. Nyt medlem i lokalrådet.
Ane Hamilton har anmodet om at udtræde af lokalrådet på grund af manglende tid.
Thilde Klaris anmodes om at indtræde i lokalrådet som fuldgyldigt medlem.
Thilde indtræder som medlem af lokalrådet.
Jens Mogensen forespørges om en plads som suppleant.
30. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
31. Godkendelse af referat fra mødet den 30. januar 2017.
Godkendt.
32. Affaldsindsamling i april 2017.
Har vi hørt fra DN?
Thilde undersøger hos DN og sender besked til hele lokalrådet.
Datoen for affaldsindsamlingen er fastsat til den 30. april kl. 10 med start fra Brugsen.
Der er uddelt løbesedler i børnehaven, opslag på Facebook samt informeret
på fjernvarmemødet den 19/4. Kommunen kontaktes for afhentning af
affaldet.
33. 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.
Jens Ole og Harry deltog.
Harry orienterede.
34. 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.
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.
2/4-17. Nedsættelse af arbejdsgruppe til et projekt for grønt
område/aktivitetsområde.
P.g.a. Jens Oles fravær udsættes punktet til næste møde.
35. Byforskønnelsesprisen 2017.
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Der skal indkaldes forslag til prisen.
Jette skrivelse blev tilrettet og offentliggøres på Facebook (voelgruppen) og
hjemmeside. Forslag skal afleveres senest 1/8.
36. 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.
Udsat til næste møde.
37. 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.
Kim laver indbydelse på Facebook til arbejdsgruppe, der skal lave forslag til
regler for info-stander herunder også den daglige drift.
38. Cykeltællinger.
Skal vi deltage i cykeltællinger, der vil finde sted i september.
Vi deltager. Det undersøges hvor og hvad hensigten er med tællingerne.
39. Trafiksikkerhedsplan.
Den nye trafiksikkerhedsplan er sendt til høring frem til den 15. maj.
Mail er udsendt samtidig med dagsordenen.
Bemærkninger fra medlemmerne fremsendes til Harry senest den 10/5.
40. Valg til lokalrådet.
Der skal afholdes valg til lokalrådet i november.
Hvorledes skal vi have reklameret for at få nye kandidater til at stille op?
Harry laver forslag til opslag og til revision af forretningsorden til næste
møde.
41. Orientering.
1. Kirkegyden.
2. Indbydelse til møde om ”Borgernetværk i fællesskab om ensomhed blandt
ældre” den 16/5-17.
3. Fjernvarmemøde den 19. april 2017.
4. Trafiktællinger
5. Lokalplan for Haraldsvej er udsendt til høring i dag.
6. Kim orienterede fra Dagli’ brugsens generalforsamling.
Der blev orienteret.
Ad. 3. Harry laver kort notat til Facebook og afleverer det til Kim.
Ad. 4. Vi anmoder om tælling på Blakgårdsvej.
42. Eventuelt.
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Thilde ser gerne startet en ”reservebedste” gruppe i Voel. Der forsøges på
Facebook samt hos pensionistforeningen.
Punkter til næste møde:
1. Voel Forsamlingshus’ bestyrelse indbydes til næste møde.
2. Velkommen til nye borgere i Voel.

Mødet slut kl. 21,10 og næste ordinære møde er den 15. juni 2017 kl. 19,00.
Afbud fra Harry.

