Referat fra lokalrådsmøde den 29. juni 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:

Mette Overgaard

Referat:

Jette/Harry

43. Dialogmøde.
Der er dialogmøde fra kl. 19.00 til 19.30, hvor alle borgere er velkommen til at spørge
eller give information til Lokalrådet.
2 borgere mødte op.
Palle Johansen og Channie Klaris fra gruppen imod omfartvejen som ville
orientere om drøftelser med kommunen da der var sket en fejl i
kommuneplanen, så omfartsvejen var på vej til fortsat at være en den af
kommuneplanen.
De opfordrede lokalrådet til at nedsætte ad hoc grupper, når der i fremtiden
skal arbejdes med lignende spørgsmål. Dette var også sket i denne situation,
da der var afholdt borgermøder med arbejdsgrupper.
Endelig opfordrede de lokalrådet til at kontakte berørte personer, når vi
anbefalede tiltag af den ene eller den anden art.
44. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
45. 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.
12-17 personer mødte op. Der har været en del problemer med samarbejdet
denne gang med Danmarks Naturfredningsforening, omkring affaldssække
og afhentning af det indsamlede skrald. Fremover vil vi arbejde sammen med
Gjern Natur.
46. 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.
Der kan søges om puljer efter sommerferien ved friluftsrådet. Vi vil søge
efter personer til en arbejdsgruppe.
47. Præsentation af projektet ”Voel Multihal”
2 borgere mødte op - Gitte Salling Eriksen og Søren Refsgaard som sammen
med Jens Ole Futtrup, er gruppen bag det nye projekt: Voel Multihal &
Aktivitetsområde. Gruppen gennemgik projektet via gennemarbejdet

tegninger. Gruppen har haft møde med borgmester og formand for teknik og
miljø og de var umiddelbart positive overfor projektet. Der skal søges
projektmidler. Der bliver omtale i Midtjyllands Avis efter sommerferien. Der
overvejes studietur til andre steder i landet, hvor lignende tiltag er
gennemført.
Punktet genoptages på næste møde.
48. Byforskønnelsesprisen 2017.
Der skal indkaldes forslag til prisen.
Annoncering finder sted på hjemmeside og facebook.
49. 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.
Harry kontakter repræsentanten fra Gjessø inden næste møde.
50. 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.
Arbejdsgruppe bestående af Kim Kjølhede og Gitte Salling blev nedsat.
51. Skraldespande i Voel.
Thilde ønsker flere skraldespande i Voel. Harry forhører sig hos Silkeborg
forsyning.
52. Kommuneplanen
Ikke aktuelt længere.
53. 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?
Der skal laves folder som skal husstandsomdeles i Voel-Sminge området +
web og sociale medier. Kim laver udkast.
54. Orientering.
Harry undersøger muligheden for at få en valgbog, såfremt flere stiller op til
valget 21.11.2017.
Jens Mogensen har takket ja til at indgå som suppleant året ud.
Thilde fortalte, at klovneløbet havde givet 7.680 kr. i overskud.
Sorring lokalråd har indbudt til drøftelse af en landsbyklynge bestående af
Sorring, Gjern og Voel. Vi deltager i mødet den 6. juli 2017.
55. Eventuelt.
Punkter til næste møde:
Mødet slut kl. 21,20 og næste ordinære møde er den 14. august 2017 kl. 19.00.

