Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud ;

mandag den 25 oktober 2021 – klokken 19:00 til 20:40
AIKC.
Lone, Anna Lis, Thomas, Peter H., Peter B., Søren
Rikke.

Dagsorden for mødet :
01. Korte meddelelser siden sidst : Formand/næstformand/kasserer og evt. sekretær
02. Hovedområder som Lokalrådet vil arbejde med.
03. Forretningsordenen.
04. Byforskønnelse.
05. Sager til behandling/indkomne henvendelser fra borgerne til Lokalrådet.
06. Forslag til næste dagsorden.
07. Evt. og næste møde.
Ad. 01.
Formand orienterede om bl. a. :
Cykelsti imellem Ans-Grønbæk, der forekommer ekstraordinær meget grus på strækningen som
medfører at racercykler punkterer – vi giver Kommunen et praj med foto dokumentation (Thomas).
Ny cykelsti over Tange Sø fra Ans mod Sahl (arbejdspapir fra Thomas og Peter H) indsendes til
Silkeborg Kommune af Peter B., inden den 08 november.
Peter B. forbereder spørgsmål fra Lokalrådet ved vælgermødet den 01 november.
Kasserer : For at kunne få adgang til bankkonto i Spar Nord skal alle i Lokalrådet fremsende/aflevere dokumentationer til Lone d.v.s. kopi af sygesikringsbevis samt enten pas eller kørekort.
Ad. 02.
Hovedområder – Endelig beslutning om hvilke emner Lokalrådet vil arbejde med træffes på næste
møde af hensyn til Rikke, som ikke kunne deltage i mødet.
Trafik/veje og broer.
Peter H, Thomas,
Bolig/Lokalplan
Peter B og H, Søren A, Lone, (Rikke)
Iller/Grønbæk/Kongensbro.
Thomas. Forslag fra områderne til kontaktpersoner efterlyses.
Hjemmeside www.ans.by
Søren har kontakt til Thomas Georgi og indsætter materiale d.v.s. referater m. v.
Natur og outdoor.
Thomas, Peter B og H, Lis
Facebook : Søren og Rikke.
Regler revideres efter behov.
(Efter mødets afslutning fik Lone, inviteret Rikke på Facebook som administrator)
Ad. 03.
Forslaget er godkendt.

Ad. 04.
Orientering om byforskønnelse. Gartneren har afmærket områder med beplantninger m. v.
Mindestenen er placeret af entreprenøren. Tømrer/spærarbejde påbegyndes i uge 44.
Gartner og anlægsarbejdet skal være afsluttet før indvielse. Projektet forventes foreløbig ” færdig
til indvielse” i uge 47 –fredag eftermiddag.
Søren giver besked i uge 46 om endelig dato, således at indkøb og MJA samt byens borgere kan
blive informeret. Plan- og Vejudvalget fra Silkeborg Kommune vil også være repræsenteret.
Lokalrådet forestår med servering af kaffe (Leveres fra AIKC, 10 kander), 3 – 4 Kagemænd fra ?
samt øl og sodavand. Forventet udgift er ca. kr. 1.500,- som betales af byforskønnelses budgettet.
Alle som kan, deltager fra Lokalrådet.
Peter kontakter MJA.
Ad. 05.
Ingen henvendelser.
Ad. 06
Korte meddelelser siden sidst : Formand/næstformand/kasserer og evt. sekretær.
Endelig beslutning om hovedområder som Lokalrådet vil forestå.
Evaluering af vælgermøde den 01 november.
Nyt fra arbejdsgrupperne.
Byforskønnelse.
Sager til behandling/indkomne henvendelser fra borgerne til Lokalrådet.
Forslag til næste dagsorden.
Evt. og næste møde.
Ad. 07
Mandag den 06 december 19.30
Søren forestår reservation af mødelokale og forplejning i AIKC.

