
 

Side 1 af 5 

 

Referat fra møde i Ans-Grønbæk lokalråd  
 

 

Dato:  Torsdag den 11/4-2019 – klokken 19:00 til ca. 21:15 

Sted: Hos: Søren Andersen   

 

 

Til stede var: 
Josephine Mortensen  

Orla Jensen 

Ryan Offersen 

Søren Andersen 

Jan C. Hansen 

 

Fraværende: 
Kirsten Laursen 

Allan Dyrbye Kristensen (fraværende grundet sygdom) 

 

Referent: Jan  

 

Dagsorden:  

 
1. Underskrive referat fra mødet den 14/3-2019 (er sket ved Ryan) 

2. Konstituering af næstformand og sekretær jf. Vedtægterne 

3. Opfølgning på to-do punkter fra mødet den 14/3-2019 

4. Fordeling af arbejdsområder 

5. Opdatering af hjemmesiden/OBS - ny lovgivning 

6. Orientering om igangværende projekter 
 

a) Film om Ans (AD Media DK) v/Allan 

b) Velkomstmateriale v/Josephine og Kirsten 

c) Ans IF (Outdoor) projekter (broen over søen m.v.) 

d) ’Giv byen et løft - 2019’ v/Jan & Søren 

e) ’Skal dit lokalområde have mere kant’ v/Jan 

f) Busrute 114/914X v/Jan 
 

7. Tilskud/donationer (beløb og kriterier) v/alle 

8. Pris – ’Årets lokalområde – kr. 40.000,-’ 

9. Orientering fra Nærdemokratiudvalgets temamøde 19/3-2019 – v/Jan 

10. Indsendelse af regnskab til Nærdemokratiudvalget – senest 1. juni 2019 

11. Eventuelt + næste møde – evt. møderække 
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Ad pkt. 1: Underskrive referat fra mødet den 14/3-2019 

 
Er sket pr. 2/4-2019.  

 

Ad pkt. 2: Konstituering af næstformand og sekretær jf. Vedtægterne 

 

Vi enedes om, at der ikke er behov for en fast sekretær, idet de enkelte medlemmer selv skriver 

hvad der måtte være behov for. 

 

Derimod fandt vi at Vedtægternes bestemmelse om valg af næstformand skal opretholdes, og de 

tilstedeværende valgte Orla som næstformand. 

 

Ad pkt. 3: Opfølgning på to-do punkter fra mødet den 14/3-2019  

 

Der henvises til pkt. 6 

 

Ad pkt. 4: Fordeling af arbejdsområder 

 

Med udgangspunkt i den fordeling der var i det ’gamle’ lokalråd blev kompetencefordelingen 

(arbejdsområderne) således: 

 

Trafik (veje & broer) Søren & Orla 

 

Skole  Allan & Ryan 

 

Plejehjem   Kirsten & Josephine 

 

Bolig & Lokalplan Søren & Ryan 

 

Kultur & Fritid Kirsten & Josephine 

 

Ans By generelt Josephine, Kirsten & Allan 

 

Iller  Ryan 

 

Grønbæk/Kgs. Bro Orla 

 

Hjemmeside, Facebook Josephine, Søren & Jan 

 

Fundraising, ansøgninger, 

Jura, m.v.  Jan 

 

Jan gjorde opmærksom på, at han har tilmeldt sig info om alle nyheder fra Kommunen 

(dagsordener, mødereferater m.v.) samt at han modtager specifik info om hvad der sker i vort 

lokalområde, og at dette vil blive videresendt til de relevante jf. ovennævnte. 
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Ad pkt. 5: Opdatering af hjemmesiden/ny lovgivning 

 

Jan informerede om (som også nævnt på Lokalrådenes temamøde den 19/3-2019), at der er vedtaget 

en ny lov (Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer). 

 

Loven betyder i korthed, at websteder/hjemmesider (også for lokalråd) skal være handikapvenlige 

forstået således, at indholdet bl.a. skal kunne afspilles med lyd for synshæmmede.  

 

Der er en overgangsfase/frist – for nye websteder offentliggjort efter 23/9-2018 skal det være 

implementeret senest 23/9-2019 – og for websteder fra før 23/9-2018 senest 23/6-2021. 

 

Da der synes at være et behov for en ’modernisering’ af vor hjemmeside under Ans By forum, og 

da kommunen vil være os behjælpelig med at udforme en ny hjemmeside (som vi dog selv skal 

vedligeholde) efter de nye standarder, blev vi enige om at arbejde videre med dette. 

 

To do: Alle – der til næste møde skal gøre sig tanker om udformningen ud fra de øvrige lokalråds 

hjemmesider. 

  

Ad pkt. 6: Orientering om igangværende projekter 

 

a. Film om Ans (AD Media DK) v/Allan. 

Grundet Allans sygefravær er dette udskudt til næste møde. 

b. Velkomstmateriale v/Josephine og Kirsten 

Josephine og Kirsten vil komme med et oplæg til næste møde 

c. Ans IF (Outdoor) projekter (broen over søen m.v.) 

Søren har sporadisk været involveret i projektet, men er nu Lokalrådets repræsentant i 

projektet sammen med Orla. På næste møde i Outdoor gruppen den 2. maj kan Søren 

ikke deltage og Orla deltager i stedet.   

d. ’Giv byen et løft - 2019’ v/Jan & Søren 

Jan & Søren har efter lokalrådsmedlemmernes godkendelse færdiggjort materialet som 

blev indsendt til Kommunen den 7/3-2019. Jan har af Elsa Eskesen fået oplyst, at der er 

12 andre Lokalråd der også har indgivet ansøgning – og at der vil blive givet svar 

medio maj. 

Hvis svaret fra Kommunen er negativt, vil Jan søge fonde om tilskud – og hvis det også 

er negativt vil vi se hvor langt vi kan komme med lokale kræfter og midler.   

e. ’Skal dit lokalområde have mere kant’ v/Jan 

Ansøgningsmateriale er sendt til Ans If Søsport v/Kim Lynggaard der har bekræftet at de 

har indsendt materialet rettidigt – svar gives inden 30. april 2019, som vil være opstart 

datoen for dem der har fået tildelt kr. 10.000,-. Kim giver en tilbagemelding til 

Lokalrådet. 

f. Busrute 114/914X v/Jan 

Jan oplyst at han dels har været i kontakt med Niels Villumsen og også selv har 

undersøgt forholdene, herunder de statistikker der foreligger for passagerantal, og den 

umiddelbare vurdering er at Region Midt har truffet deres endelige beslutning, som vi 

ikke for nuværende kan bibringe yderligere til med henblik på en omgørelse. 

g. Lyskryds/85. mtr. cykelsti og grusvejen på søsiden af Århusvej. 

Jan & Søren informerede om mødet med kommunen (Hans Okholm, Flemming Frøsig 

Christensen og Stefan Baik Dyrberg – begge fra Vejafdelingen) den 10/4-2019.  
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På mødet blev det til alles overraskelse klart, at den oprindelige dobbeltrettede cykelsti 

(ved Ansvejs sydside) fra gennemgangen ved Ans Søpark og til lyskrydset af 

Vejdirektoratet (VD) er ændret til at være en enkeltrettet cykelsti retning mod lyskrydset 

– og at cyklister mod Kjellerup skal køre på Ansvejs nordside. Kommunen vil tage sagen 

op med VD med henblik på en ændring under udførelsen. 

85 mtr. cykelsti mellem ’betonbroen’ og lyskrydset blev også drøftet og her vil 

kommunen forsøge at få VD til at betale de ca. kr. 55.000 (excl. moms) den koster og 

ellers vil Hans Okholm se om pengene kan findes andetsteds. 

Ad 615 mtr. grusvej – her meddelte Vejafdelingen at ca. 227 mtr. tilhører 

Gudenåcentralen og resten hører ind under Kultur & Fritid – og at der i givet fald skal 

sendes ansøgninger hertil. 

Vi drøftede muligheden for i stedet for asfaltering og efter en snak Jan har haft med 

Gudenåcentralen (Rasmus Lambert), at vi nok bedre kommer igennem med en 

forbedring af vejen, ved at vi søger om midler til selv/og i samarbejde med 

Gudenåcentralen og lokale virksomheder, at vedligeholde vejen ved at anvende en 

grader (afretter) der erfaringsmæssigt giver en langt bedre holdbarhed end Kommunens 

afraspning. 

Vi blev enige om at Jan skal søge økonomisk støtte ved Kultur & Fritid – beløb kr. 

25.000 p.a. To-do: Jan     

 

Ad pkt. 7: Tilskud/donationer (beløb/kriterier) 

 

Vi drøftede hhv. beløb og kriterier for uddeling af midler fra Lokalrådet. 

 

Vi besluttede, at beløbet fortsat skal være på kr. 1.000,- og at der max kan tildeles 6 portioner årligt 

(p.t. pr. 12/4-2019 er der i alt uddelt 2 portioner/kr. 2.000,-). 

 

Kriteriet for uddeling er at der skal indgives en skriftlig ansøgning, og at formålet skal være til gavn 

for byen/borgerne. Ansøgninger vil blive behandlet på ordinært lokalrådsmøde.  

 

Herudover blev det besluttet, at Lokalrådets medlemmer skal friholdes for udgifter i forbindelse 

med arbejdet i Lokalrådet, og at rimelige udgifter iflg. bilag vil blive dækket (dog ikke kørepenge). 

 

Endvidere vil medlemmerne blive ’honoreret’ ved at der 1 x årligt holdes et årligt beskedent 

arrangement i forbindelse med møde i Lokalrådet. 

   

Ad pkt. 8 – Pris ’Årets lokalområde’ – beløb kr. 40.000,- - ansøgningsfrist 24/6-2019. 

 

Vi vil naturligvis igen søge om disse midler, denne gang til belønning af initiativet omkring 

stranden og faciliteterne ved søbredden (nær søsportshuset). 

To do: Jan laver udkast til ansøgning som behandles på næste møde.  

 

Ad pkt. 9 – Orientering fra Nærdemokratiets temamøde 2019-03-19 

 

Dette punkt gentages på næste møde. 
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Ad pkt. 10 – indsendelse af regnskab til Nærdemokratiudvalget – senest 2019-06-01 

 

Dette punkt til info og opfølgning på næste møde. 

To do: Ryan 

 

Ad pkt. 11 – eventuelt 

 

Ryan oplyste at der fortsat er lidt bøvl med Spar Nord, der bl.a. vil have bl.a. ID fra alle 

medlemmerne af Lokalrådet for at Ryan kan få adgang til vor konto.  

To do: Ryan vil endnu engang tage en snak med banken for én lettere løsning. 

 

Ryan gjorde også opmærksom på, at vort CVR nr. er registreret under en Frede Haurum, 

Finderupparken 3, Ans. 

To do: Jan påtog sig at få dette rettet – således at det bliver Ryan der kommer til at fremgå  i CVR. 

 

Josephine foreslog, da der nu er flere hjertestartere i Ans By, at der arrangeres et hjertestarterkursus. 

 

Vi synes alle at det er en rigtig god ide, og Josephine arrangerer dette, evt. sammen med Ryan der 

har nogle kontakter der evt. kan levere kursus eller udstyret (dukke). 

To do: Josephine 

 

 

 

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

 

Nærværende referat er godkendt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender: 
 

28/5-2019   Næste møde i Lokalrådet – hos Josephine 

Senest 1. juni 2019 Indsendelse af regnskab til Nærdemokratiudvalget 

20-21/9-2019 Folkemøde 

Senest 1- november 2019 Årsmøde senest 1. november, med indkaldelse iht. Vedtægterne 

9/11-2019  Konference for Lokalråd (sted: i Kjellerup) 


