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

Torsdag den 14/3-2019 – klokken 19:00 til ca. 21:15
Hos: Josephine

Til stede var:

Josephine Sørensen
Orla Jensen
Ryan Offersen
Bjarne Jacobsen (forlod mødet efter konstituering)
Nicolaus Johansen (forlod mødet efter konstituering)
Søren Andersen
Jan C. Hansen
Allan Dyrbye Kristensen (kom senere)

Fraværende:
Kirsten Laursen

Referent: Jan
Dagsorden (blev udviklet under mødet):
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituering
Overdragelse af materiale fra afgående formand og kasserer
Tilbud fra AD MEDIA Aps. om præsentationsvideo for Ans
Velkomstmateriale for nye tilflyttere til Ans
Kommunale projekter med tilskud
a) Projekt ’Giv byen et løft – 2019’
b) Projekt ’Skal dit lokalområde have mere kant? ’
6. Eventuelt
Ad pkt. 1: Konstituering
Ved lokalrådets årsmøde den 4. marts 2019 trådte Bjarne og Nicolaus ud af Lokalrådet efter eget
ønske, og Søren og Jan blev valgt ind i stedet.
Ved dette møde, på opfordring og uden modkandidater, blev Jan valgt som formand og Ryan valgt
som kasserer.
Ad pkt. 2: Overdragelse af materiale fra afgående formand og kasserer
Bjarne orienterede kort om hhv. Outdoor projektet og Velkomstprojektet (jf. nedenfor under pkt. 4)
– og i øvrigt blev der ikke overdraget andet materiale.
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Nicolaus overdrog regnskabsmappen til Ryan. For at Ryan kan få adgang til foreningskonto og
betalingskort i Spar Nord skal han bruge bl.a. nærværende referat i underskreven stand.
Herefter forlod Bjarne og Nicolaus mødet – med en buket blomster som tak for indsatsen i den
forgangne periode.
Ad pkt. 3: Tilbud fra AD MEDIA Aps. om præsentationsvideo for Ans
Allan er blevet kontaktet af Lasse Møller fra AD MEDIA Aps. der forespørger, om vi er interesseret
i at få lavet en videofilm der præsenterer Ans – en slags ”levende Velkommen til Ans brochure”.
Vi drøftede kort hvilke vilkår der kunne komme på tale samt økonomien i dette projekt og blev
enige om, at Allan skal tage kontakt til firmaet for mere info til næste møde.
To do: Allan
Ad pkt. 4: Velkomstmateriale for nye tilflyttere til Ans
Der har tidligere været drøftet muligheden for at få udarbejdet velkomstmateriale (brochurer og
plakater) til nye tilflyttere, indeholdende oplysninger om Ans og de muligheder der tilbydes –
herunder bl.a. aktiviteter under Ans IF regi samt øvrigt foreningsliv.
Punktet vil blive sat på dagsordenen til næste møde for nærmere drøftelse, idet Josephine og Kirsten
har ytret ønske om at varetage projektet.
To do: Josephine og Kirsten
Ad pkt. 5: Kommunale projekter med tilskud
Ad a): Projekt ’Giv byen et løft – 2019’.
Dette projekt omhandler forskønnelse af veje, torve og pladser for at forbedre bymiljøet i
lokalområdet, og er udbudt til Lokalråd at byde ind på med ideer for eget område. Der kan opnås
tilskud på op til kr. 225.000,- (den samlede ramme er kr. 1 mio.). Fristen for at ansøge og indgive
projektmateriale var oprindelig 1. april 2019 – men er blevet forlænget til 10. april 2019. Læs mere
her: https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Pulje-til-byforskoennelse
Vi besluttede at deltage med fokus på torvet ved busholdepladsen. Det materiale der vil blive
indsendt forelægges Lokalrådet for godkendelse forinden.
To do: Søren og Jan
Ad b): Projekt ’Lokalområde med kant’.
Silkeborg Kommune har udbudt en ny omgang ”Lokalområder med kant”, hvor lokalområder får
mulighed for at (gen)opdage og udvikle det helt særlige i lokalområderne. Der kan opnås et tilskud
på kr. 10.000,- - og ansøgningsfristen er 10. april 2019. Materialet er tidligere sendt til Lokalrådets
medlemmer for orientering.
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Vi besluttede at Ans IF Søsport og Nicolaus’ ”Hinder Bahn” projektskal tilbydes muligheden, da
det herved kommer flest mulige til gode, også den korte ansøgningsfrist taget i betragtning.
(Efterfølgende har Nicolaus takket nej).
To do: Jan
Ad pkt. 6: Eventuelt
Vi drøftede kort følgende punkter, som vil blive taget op på næste møde.
•
•
•

Manglende toilet ved busholdepladsen
Nedlæggelse af busruterne 114 og 914X
Grusvejen mellem Søgade og frem mod Søsportshuset

Således som det blev hørt og opfattet fra mødet og som værende væsentligt og relevant.

Nærværende referat er godkendt:

Aktivitetskalender:
11/4-2019
Senest 1. juni 2019
20-21/9-2019
Senest 1- november 2019
9/11-2019

Næste møde i Lokalrådet
Indsendelse af regnskab til Nærdemokratiudvalget
Folkemøde
Årsmøde senest 1. november, med indkaldelse iht. Vedtægterne
Konference for Lokalråd (sted: i Kjellerup)
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