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

Torsdag den 24-10-2019 – klokken 18:30 til ca. 20:10
AIKC

Til stede var:
Orla Jensen
Ryan Offersen
Søren Andersen
Jan C. Hansen

Fraværende:
Kirsten Laursen (syg)

Referent: Jan
Dagsorden:
1. Underskrive referat fra mødet den 12/9-2019 – samt fra ekstraordinært borgermøde den
10/10-2019
2. Godkendelse af dagsorden
3. Helhedsplanen og rev. af Kommuneplanen – for vort område, opfølgning fra mødet med
byplanlæggerne den 21/10-2019.
4. Trafiksikkerhedsplanen + drøftelse af evt. trafiksikkerhedskampagne.
5. Møde med Jarl – punkter jf. mail af 8/10-2019 - start klokken 19:30 og varighed højest til
20:15
6. Korte meddelelser fra formanden (info fra bl.a. kommunen m.v.).
a) Region Midtjyllands Landsbypris 2020 (vi opfylder muligvis ikke kriterierne)
b) Tilmelding til Nærdemokratikonference den 9/11-2019
c) Niels Villumsens bemærkninger til Midttrafiks køreplaner – start 28/6-2020
7. Indledende overvejelser om evt. samarbejde med andre lokale foreninger (f eks.
Borgerforeningen, Handelsstandsforeningen, Menighedsrådet m.fl.)
8. Sager til behandling/indkomne forslag fra borgerne
9. Opfølgning på to-do punkter fra mødet den 12/9-2019
10. Ny hjemmeside – kort om den videre proces
11. Eventuelt + møderække samt dato for årsmøde inden 1/3-2020
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Ad pkt. 1 - Underskrive referat fra mødet den 12/9-2019 – og 10/10-2019
Referaterne blev underskrevet uden bemærkninger.
Ad pkt. 2 - Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. pkt. 3 - Helhedsplanen og rev. af Kommuneplanen – for vort område, opfølgning fra mødet
med byplanlæggerne den 21/10-2019.
Referatet fra mødet den 21/10-2019 blev godkendt og sendes nu til de 2 byplanlæggere (Jakob
Charmoth Nielsen og Peter Ostenfeldt Magnussen), for deres evt. kommentarer, hvorefter det
lægges på hjemmesiden sammen med kommunens præsentationsmateriale.
To-do: Jan
Søren bemærker, at byplanlæggerne måske burde have set pladsen foran den gamle Jyske bank og
advokatkontoret som en del af torvet (er dog private grunde), således at disse 2 pladser sammen
med det grønne areal tilsammen kan udgøre en slags torvedannelse i byen. Denne tanke kan være
et yderligere argument for bevarelsen af det grønne område.
Vi havde den opfattelse, at de 2 byplanlæggere var positive overfor Lokalrådets by forskønnelses
projekt og også gerne vil det.
Ad pkt. 4 – Trafiksikkerhedsplanen + drøftelse af evt. trafiksikkerhedskampagne.
Jan har talt med Jane Næsborg (Teknik & Miljø) der oplyser at der er flere kampagnemuligheder
som Kommunen kan tilbyde for nedsættelse af hastighed, idet en generel 40 km hastighedsgrænse
ikke vil blive godkendt hos Politiet.
Der er enten lysskilte, som kommunen kun har 2 af til udlån, med teksten ’Vis hensyn – pas på os –
sænk farten’ – og som kommunen kan opsætte, eller andre plakatskilte med samme budskab, som
vi selv skal afhente og opsætte.
Vi aftalte, at Jan undersøger vilkår og muligheder med henblik på en kampagneopstart primo
januar 2020 – sammen med at vi på Facebook og hjemmesiden selv formulerer en kampagnetekst
– evt. med – ’stat nytårsforsæt med at sænke farten’. Placeringen af skilte aftales endeligt
umiddelbart før opsætning.
To-do: Jan
Hastighedstavler, der måler den aktuelle hastighed, vil kommunen ikke opstille længere, da de har
været udsat for hærværk de sidste 3 gange.
Markeringen ’cykler på vejen’ anses for en god ide, evt. på Ømosevej. Orla undersøger priser.
To-do: Orla
Ad pkt. 5 - Møde med Jarl Gorridsen – punkter jf. Jarls mail af 8/10-2019
Punktet måtte udgå, da Jarl ikke gav fremmøde som aftalt.
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Ad pkt. 6 - Korte meddelelser fra formanden (info fra bl.a. kommunen m.v.).
Valg til repræsentation i Nærdemokratiudvalget med valg af 2 repræsentanter fra lokalrådene.
Valget sker på Nærdemokratikonferencen den 9/11-2019.
Lokalrådene i Kjellerup, Vinderslev og Omegn, Hinge og Blicheregens lokalråd har opfordret til at
stemme for genopstilling af Jørgen Marquart Mikkelsen fra Kjellerup.
Da ingen i vort eget Lokalråd har tid til at opstille, og selvom vi ikke kender Jørgen Marquart
Mikkelsen, har vi besluttet at følge indstillingen fra de øvrige lokalråd.
Nærdemokratikonferencen er den 9/11-2019 – alle er opfordret til at deltage (også Kirsten
efterfølgende) men eneste der har tid og mulighed for at deltage og repræsentere vort Lokalråd,
er Jan.
----------Et andet emne der blev bragt op er belysning på den offentlige parkeringsplads bag Tinnes køkken,
som den mørke del af året er stort set uanvendelig, idet ingen ønsker/kan parkere der da det kan
være svært at finde bilen efterfølgende, ligesom det ikke er trygt at færdes når man ikke kan se
evt. forhindringer. Dette er bl.a. et stort problem for Ans Kro ved store arrangementer, idet biler
parkeres andet steds til gene for naboer, hvilket igen giver utilfredshed rettet mod Kroen.
På baggrund af vor mail til kommunen af den 13/9-2019 om Trafikhandlingsplan 2017, særligt
punktet om belysning på pladsen, er vejingeniør Hamad Ali vendt tilbage, først med en kategorisk
afvisning (ingen midler til dette) eller at vi kan søge om midler fra puljen ’Giv byen et løft 2019’ –
hvilket vi jo har gjort til et helt andet projekt (dårligt svar, idet puljen for 2019 i øvrigt er udtømt).
Vi har svaret den 9/10-2019 med anmodning om genbehandling af sagen og den 18/10-2019
modtaget svar, at det er sat på en prioritetsliste (nederst), hvilket vi har opponeret imod den
23/10, med opfordring til at problemet prioriteres højt, og hvis dette ikke sker, da klagevejledning.
Vi drøftede hvem der skal finansiere belysning, og enedes om at belysning på en kommunal ejet
parkeringsplads, naturligvis skal betales af kommunen.
Ejerskabet af p-pladsen blev berørt, og Jan har efterfølgende fra vandværkets formand Jan
Thorsen fået bekræftet, at det er kommunens plads. Jan Thorsen kunne i øvrigt oplyse, at
Vandværket har også plæderet for lys på pladsen, og har fået samme trivielle svar fra kommunen –
ingen midler.
Vi blev enige om at se på mulighederne for belysning og spørge elektriker Steen om et overslag,
hvilket evt. kan gøre argumentationen overfor kommunen mere ’spiselig’.
Sagen afventer svar fra kommunen.
To-do: Jan tager kontakt til Steen.
---------Fsv. angår høringssvar vedr. køreplaner (Midttrafik) med ikrafttræden 28. juni 2020 – som
udarbejdet af Niels Villumsen på vegne af Lokalrådet, er kommentaren endnu engang, at det er et
rigtig godt arbejde af Niels (som vi takker for endnu engang).
Vi afventer så det videre forløb.
----------
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Torben Nielsen fra kommunen har reflekteret på en anmodning om at der skule være ansøgt om
skilte for enden af grusvejen (til søbredden) ud mod Søgade med teksten: indkørsel forbudt for
lastbiler med mindre ærindekørsel.
Da vi ikke kan erindre idemanden bag dette og da vi ikke ser noget behov endes vi om pænt at
takke NEJ.
To-do: Jan tager kontakt til Torben Nielsen (er sket den 24/10-2019)
Ad pkt. 7 - Indledende overvejelser om evt. samarbejde med andre lokale foreninger
Jan bragte op for overvejelse og drøftelse, om vi skulle indlede et samarbejde med andre
Lokale foreninger, f. eks. Handelsstandsforeningen, Menighedsrådet, Borgerforeningen – også
borgerforeningen i Grønbæk, AIKC, Ans IF, Vandværket, Fjernvarmen ++ for tilsammen at skabe
synergieffekt og at kunne argumentere overfor kommunen med større vægt.
Vi enedes om til næste møde at hver især gør sig nogle tanker om hvilke foreninger vi skal
inddrage for opstart ud fra en vurdering af formål og mål med et samarbejde – og et ideoplæg til
hvorledes samarbejdet kan organiseres – til vort Lokalrådsmøde den 16/1-2020.
To-do: alle
Ad pkt. 8 - Sager til behandling/indkomne forslag fra borgerne
Jan fik den 22/10-219 et par mails fra Sandra Thorsen (mor til 2 skolebørn),som havde haft en
uhyggelig oplevelse ved på Teglgade ved Skolen, idet hun var vidne til at 2 børn var ved at blive
kørt ned af en renovationsvogn fra Remondis der udviste aggressiv kørsel.
Sandra anmodede Lokalrådet om at optage sagen, da hun ikke følte hun blev hørt hos hverken
kommunen eller Remondis.
Jan tog kontakt til den kontraktansvarlige hos Silkeborg Forsyning som tog sagen alvorligt og straks
tog kontakt til Remondis med pålæg om at der køres forsvarligt, samt at der omlægges ruter,
således at skraldekørsel ikke sker i tidsrummet ved skolestart.
Lokalrådet følge sagen.
Ad pkt. 9 - Opfølgning på to-do punkter fra mødet den 12/9-2019
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. Ryan er i gang med
banken.
To-do: Ryan
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
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
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Ad pkt. 11 - Eventuelt + møderække
Vi fastsatte daten for Årsmødet til torsdag den 20/2-2020 med start klokken 19:00 – til afholdelse i
AIKC.
Årsmødet vil blive afholdt med indhold jf. Vedtægterne, dog drøftede vi kort muligheden for at
have en gæstetaler og enedes om at det er en god ide, for derved at tiltrække flere deltagere til
Årsmødet.
Til næste lokalrådsmøde skal vi hver isæt tænke over emne og person (læs også: fagperson), idet
emnet skal være relevant for alle i lokalområdet.
To-do: alle

Aktivitetskalender (i princippet Lokalrådsmøde hver 6. uge – markeret med fed skrift):
7/11-2019 – klokken 16:20 - Møde med Elsa Eskesen + 1 person (Silkeborg kommune
9/11-2019 – Konference for Lokalråd (sted: i Kjellerup), mere herom senere
5/12-2019 – Lokalrådsmøde + ’eftermøde’ (alle)
16/1-2020 – Lokalrådsmøde
13/2-2020 – Lokalrådsmøde
20/2-2020 – Årsmøde
Således som det blev hørt og opfattet fra mødet og som værende væsentligt og relevant.

Nærværende referat er godkendt:

________________________________________
Søren Andersen
_______________________________________
Orla Jensen, næstformand

________________________________________
Jan C. Hansen, formand

_______________________________________
Ryan Offersen, kasserer
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