Referat fra møde i Ans-Grønbæk lokalråd
Dato:
Sted:

Torsdag den 12-09-2019 – klokken 18:30 til ca. 20:45
AIKC

Til stede var:

Kirsten Laursen
Orla Jensen
Ryan Offersen
Søren Andersen
Jan C. Hansen

Fraværende:
Ingen

Referent: Jan
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Underskrive referat fra mødet den 28/5-2019 – og 13/8-2019
Godkendelse af dagsorden
Nye vedtægter
Forretningsorden
Omfordeling af arbejdsopgaver
Borgermøde om Vedtægterne + hjertestarterkursus alternativt årsmøde inden 1.
november 2019
7. Korte meddelelser fra formanden (info fra bl.a. kommunen m.v.)
8. Sager til behandling/indkomne forslag fra borgerne
9. Opfølgning på to-do punkter fra mødet den 28/5-2019 og 13/8-2019
10. Ny hjemmeside – kort om den videre proces
11. Ansøgninger om tilskud fra Lokalrådet
12. Eventuelt + møderække
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Ad pkt. 1 - Underskrive referat fra mødet den 28/5-2019 – og 13/8-2019
Referaterne blev underskrevet uden bemærkninger.
Fremover vil referat blive lagt på hjemmesiden umiddelbart efter godkendelse i forlængelse af
afholdt møde, og ikke afvente underskrifter.
Ad pkt. 2 - Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. pkt. 3 - Nye vedtægter
På mødet den 28/5-2019 vedtog Lokalrådet UDKAST til nye vedtægter, som efterfølgende blev
godkendt af sekretariatet i Silkeborg Kommune (fuldmægtig Jette Pedersen).
På baggrund af en bemærkning der blev rejst på mødt den 28/5-2019, om også formandens
adgang til Lokalrådets konto foruden kassererens (for daglig styring), er der indsat en supplerende
tekst i vedtægternes § 8 – som blev godkendt på dette møde.
Til afklaring af om Lokalrådets møder er åbne eller lukkede er der indsat en supplerende tekst i §
10. Teksten gav anledning til lidt debat, idet Orla bemærkede, om ikke møderne burde være åbne,
men det endte med at vi enedes om, at Lokalrådets møder som udgangspunkt er lukkede, og med
denne formulering betyder det også, at i særlige tilfælde kan kompetent ekstern assistance
inviteres til at give møde og bistå Lokalrådet.
Den supplerende tekst skal forelægges kommunen for godkendelse.
To-do: Jan (er sket og godkendt den 13/9-2019)
Ad pkt. 4 – Forretningsorden
Søren og Jan har i fællesskab udarbejdet en forretningsorden, som Søren gennemgik.
Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet.
Under gennemgangen drøftede vi hvorledes man tilkendegiver sin mening udadtil, og vi enedes
om at har man på et Lokalrådsmøde tilkendegivet eller accepteret én holdning eller beslutning,
følger man den loyalt.
Til gengæld, er man uenig i et punkt/beslutning og det er ført til referat, kan man naturligvis som
’privat’ person ytre sin mening, hvis relevant.
Ad pkt. 5 - Omfordeling af arbejdsopgaver
Grundet Josephines og Allans udtræden af Lokalrådet har det været nødvendigt at omfordele
arbejdsgrupperne, der nu er følgende:
Trafik (veje & broer)
Skole
Plejehjem
Bolig & Lokalplan
Kultur & Fritid
Ans By generelt
Iller, Grønbæk/Kgs. Bro
Hjemmeside

Søren & Orla & Jan
Ryan, Jan
Kirsten, Jan
Søren, Ryan, Jan
Kirsten, Søren, Jan
Kirsten, Søren, Jan
Orla, Ryan
Søren, Ryan
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Facebook
Orla, Jan
Infrastruktur (busser)
Orla, Jan, Niels Villumsen (ekstern)
Fundraising, ansøgninger,
Jura, m.v.
Jan
Ad pkt. 6 - Borgermøde om Vedtægterne + hjertestarterkursus, alternativt årsmøde inden 1.
november 2019
Grundet et ønske i Lokalrådet om at få opdateret Vedtægterne, og ikke mindst at få flyttet
Årsmødet til foråret (inden udgangen af marts) i lighed med andre lokalråd, ligesom der så også
først på det tidspunkt foreligger et endeligt regnskab og årsberetning for et fuldt år (året før) – er
det påkrævet at der afholdes et ekstraordinært Årsmøde snarest.
Det er besluttet, at der afholdes ekstraordinært Årsmøde den 10/10-2019 (med start klokken
18:00) sammen med et efterfølgende hjertestarterkursus arrangeret af Ryan.
Særligt for hjertestarterkurset, som vil blive afviklet ved ekstern instruktør gælder, at der
maksimalt er plads til 16 tilmeldinger pr. hold og evt. med 2 hold, således i alt maks. 32 deltagere,
afhængig af tilmeldingerne, som vil ske efter ’først til mølle’ princippet, og undervisningen tager
ca. 1 time pr. hold med både teori og praktiske øvelser.
Der vil blive opkrævet kr. 25,- pr. tilmelding til kaffe og kage og for at sikre, at der ikke er
uudnyttede tilmeldinger.
Instruktøren vil blive honoreret som aftalt.
Der udarbejdes en indkaldelse til Årsmødet og hjertestarterkurset, som vil blive lagt på Facebook
og hjemmesiden.
To-do: Jan og Ryan
Ad pkt. 7 - Korte meddelelser fra formanden (info fra bl.a. kommunen m.v.)
1) Kommunen har ansat en ny byplanlægger (Jakob C. Nielsen) med ansvar for Ans og han
indgår i teamet sammen med Astrid Le Bækgaard og Hedda Møller. Jan og Niels Villumsen
havde mandag den 9/12-2019 et orienteringsmøde med Jakob, særligt med henblik at
præsentere vort by forskønnelses projekt, og dels med Niels’s bistand at argumentere for
vigtigheden af busholdepladsen – hvor Niels forud for mødet havde lavet en oversigt over
bustider, holdepauser på pladsen, samt hvor mange busser der kan forekomme at være på
pladsen samtidig.
2) På mødet med Jakob spurgte vi til, hvornår helhedsplanen og oplæg til den reviderede
kommuneplan foreligger for diskussion i Lokalrådet, og her var svaret medio oktober
(andet steds i løbet af efteråret). Borgermøde med Kommunen vil blive i efteråret 2020, da
den færdige kommuneplan skal foreligge ved indgangen til 2021. Lokalrådet kan ikke
foretage sig noget før der foreligger et oplæg.
3) Vi har fra kommunen modtaget en opfordring til at kommentere busplanerne for næste år,
og fristen er 4. oktober 2019. Vi har besluttet at inddrage og gøre anvendelse af Niels
Villumsens store viden, og Jan kontakter Niels. To-do: Jan (er sket og Niels har accepteret).
4) Projekt ’Skal dit lokalområde have mere Kant?’ – hvor vi på lokalrådsmødet den 14/3-2019
blev enige om at give opgaven/muligheden for at modtage kr. 10.000 til Søsporten. Det har
efterfølgende vist sig at projektet var uklart defineret og delvist misforstået af både
Lokalrådet og Søsporten, idet der skulle have været en meget bredere deltagerkreds,
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hvilket ikke fremgik tydeligt af materialet. Søsporten vil forsøge at fortsætte som planlagt,
og hvis det ikke accepteres af kommunen, så opgive for i år. Lokalrådet vil heller ikke
foretage sig yderligere.
5) Lokalrådet har i lighed med andre lokalråd modtaget en invitation fra kommunen til at
formand og næstformand kan deltage i et møde den 3/10-2019 med temaet ’Indledende
drøftelser af Arkitekturpolitik i Silkeborg Kommune’. Orla og Jan deltager – to-do: Jan
tilmelder (er sket den 15/9-2019).
6) Lokalrådet har i lighed med andre lokalråd modtaget en invitation fra
Nærdemokratiudvalget til temamøde i Silkeborg den 24/9-2019. Kirsten, Søren Ryan (med
forbehold) og Jan deltager. Tilmelding er sket.
7) Lokalrådet i Kjellerup har den 4/6-2019 inviteret til møde med lokalrådene i nord med
deltagelse af lokalrådene: Kjellerup, Blicheregnen, Vinderslev, Sjørslev-Demstrup og HingeNørskovlund til et indledende møde om fremtidig erfa-udveksling samt at der overfor Visit
Silkeborg skal sættes mere fokus på turistattraktionerne i vore områder. Næste møde er
den 1/10-2019 her i Ans. Af attraktive områder her i Ans og omegn kan vi fremhæve: Tange
Sø og strandbredden, MTB sporene i Ans, Tange Sø festival, Tour de Gudenå,
shelterpladserne ved søbredden i Ans samt ved Kongensbro, fiskeri i Gudenåen/Tange sø,
put-and-take i Grønbæk og Iller Hinderbahn (under udvikling).
Ad pkt. 8 - Sager til behandling/indkomne forslag fra borgerne
Der har fra flere borgere været rejst forslag til trafikforbedring i Ans by, særligt
fodgængerovergange, skolepatrulje, mere belysning ved skolen, på parkeringspladsen bag Tinnes
køkken og på stier. Senest har der været en del kommentarer på Facebook fsv. angår Ømosevej.
Lokalrådet har lavet en opsummerende skrivelse til kommunens afdeling ’team-trafik’ med
spørgsmål til Trafikhandlingsplanen 2017 (efter at vi har konfereret med skoleleder Keld Simonsen
og skolebestyrelsesformand Ricky Lund), særligt med spørgsmål til, hvorfor flere af punkterne i
handlingsplanen ikke er gennemført endnu, samt Lokalrådets-/Ans borgernes forslag til bedre
trafiksikring i Ans. Skrivelsen er sendt den 13/9-2019 – og vi afventer svar, men da der var mange
spørgsmål må vi påregne at der nok går et stykke tid inden vi får svar – men vi følger sagen tæt.
Ad pkt. 9 - Opfølgning på to-do punkter fra mødet den 28/5-2019 og 13/8-2019
Vi gennemgik to-do punkterne og de eneste udeståender er:
Det skal iværksættes, at formanden foruden kassereren Ryan også kan få adgang til Lokalrådets
bankkonto.
To-do: Ryan
’Pris – Årets Lokalområde – kr. 40.000’ – og her har Jan forespurgt kommunen flere gange og
senest den 10/9-2019, om hvornår det offentliggøres (er afgjort), og kommunen oplyser at det
vides ikke endnu, men det bliver ikke til Folkemøder 20/21- september.
Ad pkt. 10 - Ny hjemmeside – kort om den videre proces
Søren og Ryan har deltaget i kursus hos kommunen og lært om principperne for den platform som
kommunen tilbyder. Søren og Ryan arbejder videre og holder egne møder (inden de glemmer det
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lærte), med henblik på at vi har noget konkret primo 2020 – og til næste møde med en plan for
arbejdet. Der er stor villighed fra de øvrige i til at bidrage når relevant. To-do: Søren og Ryan
Ad pkt. 11 - Ansøgninger om tilskud fra Lokalrådet
Der foreligger en ansøgning fra Ans If om tilskud til strandprojekt step 2.
Beslutning: Lokalrådet bevilliger kr. 1.000,(er meddelt til Søsporten).
Ad pkt. 12 - Eventuelt + møderække
Kirsten fortalte om oplevelserne fra Open-by-Night, og Kirstens oplevelser er, at alle der kom til
vor stand var særdeles positive, ikke mindst for vort by forskønnelses projekt. Denne oplevelse
blev bekræftet af de øvrige deltagere, så det virker som at vi har bred opbakning i Ans.
Aktivitetskalender for resten af 2019 (i princippet Lokalrådsmøde hver 6. uge – markeret med
fed skrift):
20/21-9 2019 Folkemøde Silkeborg
24/9-2019 – Møde med Nærdemokratiudvalget (Kirsten, Søren, Ryan (med forbehold), Jan)
1/10-2019 – Møde med Lokalråd i nord (Jan)
3/10-2019 – Møde vedr. arkitekturpolitik (Orla, Jan)
10/10-2019 – Borgermøde samt hjertestarterkursus – (hele Lokalrådet)
24/10-2019 – Lokalrådsmøde (alle)
9/11-2019 – Konference for Lokalråd (sted: i Kjellerup), mere herom senere
5/12-2019 – Lokalrådsmøde + ’eftermøde’ (alle)
Således som det blev hørt og opfattet fra mødet og som værende væsentligt og relevant.
Nærværende referat er godkendt:
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