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

Torsdag den 05-12-2019 – klokken 17:30 til ca. 18:20
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.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Underskrive Notat fra 2019-11-07 (mødet med Vej &Trafik om Helhedsplanen)
Ans Trafiksikkerhedskampagne, kort orientering fra ’Vejudvalget’
Korte meddelelser fra formanden (info fra bl.a. kommunen m.v.)
• Projekt ’Rundt om Silkeborg’/åben by (Ans) initieret af JCI (Junior Chamber
Int.)
Forberede årsmødet den 20/2-2020
• Genopstilling, forslag til nye kandidater til Lokalrådet
• Emne som gæstetaler
Ny hjemmeside – kort om status
Plejehjemmet – og hvad kan vi gøre?
Eventuelt

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Ad 2: Underskrive Notat fr 2019-11-07 (mødet med Vej &Trafik om Helhedsplanen)
Notatet underskrevet uden bemærkninger
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Ad 3: Ans Trafiksikkerhedskampagne, kort orientering fra ’Vejudvalget’
Jan, på vegne af ’Vejudvalgt’, orienterede om status for vor trafiksikkerhedskampagne
under overskriften ’Skal dette være dit nytårsforsæt’ samt temaet ’Ta’ 10 af farten’.
Silkeborg Kommune (Vej & Trafik) v/Gitte Marstrand har været yderst velvillig overfor vor
kampagne og sørget for forskellige skilte som vi kan låne.
Der er tale om et lysskilt med teksten ’Pas på os, vi bor her’, som vil blive placeret i
indadgående retning på Søndermarksgade (ved Gråsig). Efterfølgende er det aftalt med
skoleinspektøren, at tændingstiden skal være 7:00 – 8:30, 12:45 – 14:15 og 15:30 – 18:30
(i alt 6 timer som er det mulige dagligt).
.
Af øvrige skilte låner vi 6 stk. med teksten ’Del vejen’ – hvor vi drøftede placeringen, da
kommunens folk selv vil opsætte skiltene – 2 på Søgade (lige før broen mod byen), 2 på
Teglgade ved overgangen til Ømosevej, 1 på Markedsgade (lige før Teglgade) og 1 på
Lyngbakkevej overfor Unika.
Herudover låner vi 12 stk. skilte med teksten ’Mit hjem – din fart’, som vi selv opsætter placeringer aftales senere.
To-do: Alle
Alle skilte opsættes forventet 2. januar.
Herudover laver vi et opslag på Facebook med opfordring til at køre hensynsfuldt og ’Ta’
10 af farten’. Dette opslag bliver aktiveret den 30/12. Teksten blev læst op og godkendt.
To-Do: Jan
Ad pkt. 4: Korte meddelelser fra formanden (info fra bl.a. kommunen m.v.)
• Projekt ’Rundt om Silkeborg’/åben by (Ans) initieret af JCI (Junior Chamber Int.).
JCI er en international organisation/netværk af unge handlekraftige erhvervsaktive der
gerne vil gøre noget for lokalsamfundet og samtidig afprøve sig selv i aktuelle projekter.
JCI Silkeborg er i denne sag drevet af Sonja Marie Overgaard (Ans bo) og Ida Emilie.
Jan har på vegne af Lokalrådet været inviteret til opstart møde sammen med
nedenstående øvrige interessenter i Ans:
•
•
•
•
•
•
•

Kim Lynggaard (Ans IF/ Outdoor)
Jarl Gorridsen (Bevar Tange Sø)
Anette Døssing (Erhverv- og handelsstandsforeningen)
Søren Andersen (Ans Borgerforening)
Niels Villumsen (Repræsentant for AIKC)
Bjarne Jacobsen (Spejderne)
Erik Bjørn (Sognepræst)

Projektet går ud på at fremhæve alle de positive forhold der er ved 5 byer omkring
Silkeborg – herunder Ans, bl.a. med henblik på at skabe interesse for byerne i håbet om
flere tilflyttere.
På første møde den 19/11 blev der brainsormet og fundet en række kvaliteter for Ans og
opland, herunder kogt ned til (iflg. referat fra mødet):
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Virksomhederne, stolthed og gennemslagskraft, Netværk og gode relationer, Naturen –
Tange Sø, Ans IF, gåtur rundt om byen, langs bækken, på bakkerne bagved byen, Kultur
og institutioner.
Alle tilsluttede sig projektet og der blev aftalt næste møde den 7/1-2020 – samt at der skal
arrangeres en eventdag den 18/4-2020 – med udgangspunkt i form af stande i AIKC – evt.
hvis muligt, med involvering af flere interessenter (tandlægerne, lægerne.
Ejendomsmæglere, erhvervsvirksomheder m.fl.).
Der kan muligvis blive behov for økonomisk støtte og vi vil lige se tiden an - og kan evt.
yde et tilskud på max. kr.1.000,- men foreløbig afventer om der er andre
tilskudsmuligheder.
Søren bemærker at Borgerforeningen muligvis kun vil deltage på dagen med opsætning af
flag.
Ad pkt. 5: Forberede årsmødet den 20/2-2020
• Genopstilling, forslag til nye kandidater til Lokalrådet
• Emne som gæstetaler
Ad genopstilling og forslag til nye kandidater
På valg vil være Kirsten og Ryan – som begge er villige til genvalg.
Orla er under flytning på et tidspunkt i 2020 og afstår derfor for genvalg.
For at vi igen kommer op på 7 medlemmer som foreskrevet i vedtægterne, så skal vi have
fundet 3 kandidater og også flere, idet der gerne skal besættes 2 suppleantposter.
Vi blev enige om til næste møde den 16/1-2020, at hver især skal fremkomme med forslag
(Orla særligt for Grønbæk) som vi kan ’prikke’ til – gerne kvinder og yngre, for at få en
bredere køns og aldersfordeling.
To-do: Alle
Ad gæstetaler ved Årsmødet
Vi har tidligere drøftet at invitere en repræsentant fra politiet til at fortælle om nabohjælp og
forebyggelse mod indbrud.
Senest her der dog på TV-MV været vist et indslag om IT-kriminalitet på internettet for
private, hvor politiet også kommer ud og giver advarsler og gode råd.
Vi blev enige om at er det sidste en mulighed for os, så skal det undersøges/prøve.
To-to: Jan – der kontakter MVJ Politi.
Ad pkt. 6: NY hjemmeside, kort orientering
Der er ikke noget nyt (grundet arbejdspres hos Søren og Ryan) – punktet tages op på
næste møde.
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Ad pkt. 7: Plejehjemmet – hvad kan vi gøre?
På Lokalrådet oversigt over arbejds-/ansvarsområder har Kirsten og Jan plejehjemmet
Søvangen som fortjener et besøg.
I den anledning fortalte Jan, at nogle steder (f. eks. i Thyborøn) kan man fra Kirken
transmittere alle kirkelige handlinger direkte til det lokale plejehjem.
Jan har forespurgt elektriker Sten om det er muligt og hvad det vil koste – og Sten oplyste
at alt ’isenkrammet’ forefindes i kirken og det blot er et spørgsmål om tilkobling – til nogle
få tusind kroner. Ryan bekræfter muligheden, idet ved konfirmationers transmitteres der
over til Sognehuset.
Vi aftalte at Kirsten og Jan tager kontakt først til Søvangen, og hvis positiv holdning fra
ledelsen, så tager vi også kontakt til menighedsrådet.
To-do: Kirsten og Jan
Jan nævnte også at Søvangen tidligere er blevet frataget en lille 8 pers. bus grundet dårlig
stand (og muligvis besparelser), som de tidligere har brugt til ugentlige ture med de ældre.
Vi drøftede om vi evt. skulle aktivere os i at skaffe en erstatning, evt. ved sponsorater, men
blev enige om foreløbig at afvente, selvom ideen er positiv.
Vi kan evt. bidrage med at skaffe en favorabel pris på et par busture.
Ad pkt. 8: Eventuelt
Søren fremviste en skitsetegning over en kombineret toiletbygning/ventesal som vi er
enige om at der kan arbejdes videre med.
Således som det blev hørt og opfattet fra mødet og som værende væsentligt og relevant.
Aktivitetskalender (i princippet Lokalrådsmøde hver 6. uge – markeret med fed skrift):
16/1-2020 – Lokalrådsmøde
28/1-2020 – Særskilt møde med bl.a. Hans Okholm
13/2-2020 – Lokalrådsmøde
20/2-2020 – Årsmøde
Nærværende referat er godkendt:

___________________________
Søren Andersen

_________________________
Kirsten Laursen

___________________________
Orla Jensen, næstformand

_________________________
Jan C. Hansen, formand

____________________________
Ryan Offersen, kasserer
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