Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud ;

Torsdag den 08. april 2021 – klokken 19:00 til 20:30
Vituelt – Skype
Pernille, Niels, Ricky og Søren
Ingen

Dagsorden for mødet :
01. Godkendelse af referat fra tidligere møde den 02 februar.
02. Ordstyrer Pernille, referent Søren
03. Udlæg for Lokalrådet.
04. Forretningsordenen.
05. Byforskønnelse.
06. Borger henvendelser til Lokalrådet.
07. Ny hjemmeside.
08. Facebook – status.
09. Forskellige events 2021(ingen deltagelse med Lokalrådet inden sommerferien er aftalt)
10. 5 – 10 - turisme –kerneområder i 8643. (Bilag 01)
11. Årsmøde i uge 18 eller uge19 – i AIKC.
12. Ideer til nye områder som er velegnede til boliger.
13. Markveje – stier – m.v. som nedlægges eller ændres.
14. Evt. og næste møde
Ad. 01.
Godkendt uden bemærkninger.
Ad. 02.
Ordstyrer : Pernille
Referent : Søren
Det skal bemærkes at mødet fungerede optimalt mht. lyd. Ikke alle var med billede under mødet.
Ad. 03.
Grundet, at vi ingen kasserer har, forestår Lokalrådets medlemmer med egne udlæg.
Foreløbig udlæg for kr. 90,- og kr.110,- samt kr. 90,- (betalt 02 okt. ) vedr. møder i AIKC.
Vi fortsætter med denne fremgangsmåde, indtil vi får fundet en ny kasserer.
Ad. 04.
Intet nyt.
Ad. 05.
Silkeborg Kommune forestår driften af toilet m. v. herunder opførelsen af bygningen. Park & Vej,
Lokalrådet har kontakt til Elsa Eskesen.
Lokalrådet vurderer at der kan være realistiske muligheder for at der i det samlede budget for
anlægsudgifterne for by forskønnelserne på kr. 225.000 og kr. 750.000,- kan findes ca. kr. 50 –
60.000,- som kan anvendes til toiletbygningen. Budget til toilet kan blive i alt ca. kr. 800.000,Byggeriet kan forhåbentlig være afsluttet i 2021 således at beplantninger herunder træer kan afsluttes i efteråret.
Lokalrådet har aftalt at Tange Sø Festival sponserer opstilling af flagstangen og 5 maj mindestenen i det nye Torvemiljø.
Ans Borgerforening har tilkendegivet støtte til projektet med kr. 2.000,Lokalrådet vurderer at det kan findes andre lokale tiltag herunder medvirken ved udbud og opførelsen af toiletbygningen m.v.

Ad. 06.
Ingen henvendelser
Ad. 07.
Afventer at kursus ved Silkeborg Kommune kan gennemføres.
Ad. 08.
Der er mange som vil være medlem. Pr. dags dato er der 3007 medlemmer. Det er en betingelse
for medlemskab at der kvitteres for at man vil efterleve hjemmesidens retningslinier. Kvitteres der
ikke – bliver anmodningen slettet.
Uanset at der er anført i retningslinierne :
”Vi tager det som en selvfølge, at al kommunikation på facebooksiden foregår i en god tone og med
respekt og tillid til hinanden.”
Er der behov for at minde om dette. Derfor vil lokalrådet udarbejde et opslag med en påmindelse,
Ricky forestår forslaget til godkendelse i Lokalrådet inden offentliggørelse.
Lokalrådet vil også minde om at vi som administratorer - ikke er aktive i døgndrift – derfor må
medlemmer også gerne anmode om en god tone i debatten såfremt det er påkrævet.
Ad. 09.
Foreløbig ingen deltagelse med Lokalrådet inden sommerferien.
Ad. 10.
Niels har fremsendt 3 bilag scan 0473, 0474 og 0475
Ad. 11.
Afholdelsen af næste ordinære årsmøde udsættes p.g.a. Covid 19 situationen til mandag den 31
maj 2021 kl. 19.30 – AIKC – store multisal – er reserveret.
Mødet skal annonceres 14 dage før mødet d.v.s. senest mandag den 17 maj. Lokalrådet må vurdere om Covid 19 situationen – på daværende tidspunkt - tillader at mødet kan afholdes.
Ricky vil udarbejde et forslag til information på Facebook om nye kandidater til Lokalrådet.
Forslaget godkendes i Lokalrådet inden offentliggørelse.
Ad. 12.
Udbygningen af Ans mod syd, som var med i Forslaget til den nye Kommuneplan 2020 – 2032, er
underkendt af Staten.
Der skal derfor findes ny/nye områder i Ans som er velegnede til boliger, i nært samarbejde med
Plan-og vejudvalget.
Lokalrådet berørte mulighederne ved Sikavej og på Ømosevej.
Link til den nye Kommuneplan :
https://silkeborg.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-ogMiljoe/Planlovsafgoerelser/KP20-32
Ad. 13.
Der er flere eksempler i sognet på at gamle – historiske – markveje og stier, nedlægges uden vid-re. Nedlæggelserne er/kan være i strid med lovgivningen. Lokalrådet vil tage stilling til sagerne
ved konkrete henvendelser/skriftlige i de enkelte tilfælde.
Ad. 14.
Møde – Tirsdag den 25 maj kl. 19.00 – AIKC - orange lokale - er reserveret.

Møde og aktivitetsplan for 2021
2021- uge 22 Årsmøde – mandag 19.30 i AIKC

Lokalrådets prioriteringer - 4 områder :
A.Byforskønnelsen ved busholdepladsen i Ans.
B.Etablering af offentligt toilet ved busholdepladsen.
C.Trafiksikring af eksisterende bro over Tange sø.
D.Færdiggørelse af cykelstien – ud af byen – fra Solsortevej til bakketoppen på Sdr. Marksgade
Ligeså mangler afslutningen af cykelstien fra chikanen på Præstevangen ved byskiltet til Grønbæk
forbi Erik Glippingsvej, Långawten og Gl. Kongevej med afslutning ved P-pladsen ved Grønbæk
Kirkegård.
E. Belysning på P.-arealet bag Tinnes Køkken.
BILAG 01 :


Tange Sø – og Ans
o Med strandbred tæt ved Ans IF Søsport
o Havnen i Ans
o Ans anløbsplads for kanoer og gratis naturcamping med shelters
o Den årlige Tange Sø Festival
o Mountainbaner i Ans
o Skaterbane ved AIKC
o Varmtvandsbassin i AIKC
o Ans Kirke (fra 1958)
o Pramdrager by - Finderup




Gudenåen og Kongensbro, naturcamping med shelters mod betaling
Truust Camping



Grønbæk
o Put – and take i Grønbæk
o Grønbæk Kirke og kirkegård med blandt andet mindesten over Fruentimmerhaderen (person i
Blichernovelle)
o Allinggård – Fischerslægten
o Alling kloster
o Grønbæk Hospital
o Erik Glippings jagthytte



Iller Hinderbahn (under etablering)

