Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud ;

Tirsdag den 26. maj 2020 – klokken 18:30 til 21:00
AIKC
Pernille, Niels, Ricky og Søren
Ryan

Tilstede ved punkt 1. Kirsten og Jan.
1. Afsked med Jan Clifford og Kirsten Laursen som har trukket sig fra Lokalrådet.
2. Underskrivning af referat fra mødet den 04. 03. 2020.
3. Valg af formand.
4. Byforskønnelsesforslag.
5. Trafiksikring af broen over Gudenåen.
6. Face Book.
7. Møde med nærdemokratiudvalget, den 16 juni kl. 17 – 18.30 i AIKC.
8. Aktivitetsplan – se bilag 01.
9. Næste møde.
10. evt.
Ad 1.
Lokalrådet fik overdraget materiale m. v. fra Jan C :
Usb- stik. Mapper med fotokopier m.v. Nem id- nøglekort til Lokalrådets e-boks. Det blev
også aftalt at Lokalrådet skal ændre registreringen vedr. CVR.
Alt materialet m.v. opbevares p.t. ved Søren.
Jan udtrykte stor utilfredshed over Silkeborg Kommune. Begrundelserne er i stort omfang
sammenfaldende med Jan’s skrivelse pr. den 20 maj 2020, vedr. udtræden af Lokalrådet.
Derfor er denne skrivelse vedlagt referatet – se bilag 02
På mødet meddelte Kirsten, at hun ligeledes trækker sig fra Lokalrådet. Kirsten udtrykte stor
frustration over Silkeborg Kommune, herunder ligeledes stor utilfredshed med nærdemokratiet som efter Kirsten’s opfattelse - overhovedet - ikke fungerer.
Efter mødet – pr. den 27 maj - har Ryan Offersen ligeledes meddelt sin udtræden af Lokalrådet, dog med tilbud om af fortsætte som kasserer indtil den 31 – 07 – 2020.
Ryan’s udtræden samt begrundelserne, er modtaget i mail.- se bilag 03.
Ad 2.
Underskrevet af mødedeltagerne.
Ad.3
Der blev ikke valgt formand. Søren varetager formandens opgaver indtil videre, herunder
referater m. v.

Ad.4
Pavillonen placeres på Søgade 3. Søren informerer Elsa.
Søren rykker AH- Byg for pris på pavillonen – var lovet til modtagelse den 25 maj.
Ad.5
Søren arbejder videre – der skal optages nye fotos – i løbet af den næste uge.
Forlaget koncentreres om – 2-1 vej – lysregulering udelades. Der medtages intelligente
tavler med angivelse af hastigheder, som kan variere afhængig af trafikforholdene på broen.
Pris på op stribning af asfalt er skønnet til kr. 80.000,- excl. moms – for hele Broen m. v. ca.
575 meter.
Tavlernes pris er for indeværende ikke endt.
Der skal bl. a. redegøres for broens – ”skønhed og naturligheder samt historie m. v.”
Ad. 6.
Pernille, Ricky og Søren koordinerer Lokalrådets bibeholdelse af administratorfunktionen af
Ans By Forum. Der arbejdes på en ”blødere og mere smidig administratorrolle”
Ad. 7.
Søren reserverer m. v. i AIKC: Søren Koordinerer med Jette, udvalget afholder formøde fra
15.45 - 17.00
Indsat efter mødet – mail – til Jette afsendt onsdag morgen :
Hej Jette - hermed bekræftelse på aftale om mødet den 16 juni kl 17 -18.30.
Jeg sørger for at reservere et egnet lokale, som er ledigt fra kl. 15.45–18.30 iht. tidligere
information :
"Nærdemokratiudvalget består af 6 medlemmer. Herudover deltager en sekretær i udvalgets
møder. Der vil derfor være behov for et større mødelokale."
Lokalrådet deltager med 4 - 5 medlemmer. Udover jan C har yderligere 1 medlem - Kirsten
Laursen - forladt Lokalrådet med øjeblikkelig virkning !
Jeg sørger for kaffe og et par snitter til alle mødedeltagerne.
Med venlig hilsen
Søren Andersen
Ans-Grønbæk Lokalråd.
86 87 91 72

Ad. 8.
Borgermødet er den 17 september – 19 – 21 ang. revision af Kommuneplanen.
På næste møde aftaler vi nærmere – AIKC skal reserveres m. v. Koordinering med Byplanafdelingen
Ad. 9.
Næste møde – fastlagt til den 30 juni – vi aftaler nærmere, herunder den 16 juni (når vi mødes.)
Ad. 10
Efter mødet har jeg rettet datoer i bilag med aktivitets planen !
Referat . Søren Andersen – næstformand.
Møde med Anders o.s.v. – ang. Lokaldysten ! ? – hvem – hvad – hvor ? skal det udgå ?

Møde og aktivitetsplan for 2020
UDSAT

– Møde med Anders Chr. Larsen vedr. Lokaldysten 2020 (afventer nyt Lokalråd)

2020-06-16 – Møde med Nærdemokratiudvalget (17:00-18:30), sted AIKC
Lokalrådsmøde for forberedelse af Borgermødet den 2020-09-15
2020-09-17 – Borgermøde om Helhedsplanen og Kommuneplanen, sted AIKC
2020-09-22 – Temmøde for Lokalråd (17.00 – 19:00), sted Medborgerhuset Silkeborg
2020-11-07 – Nærdemokratikonference (09:00 – 15:00), sted Jysk Park

BILAG 01.

Jan Clifford Hansen
Ans Søpark 44, 4. tv. – DK-8643 Ans By
Mobil: 24 28 92 93
e-mail: jancliffordhansen@hotmail.com

_________________________________________
Til: Ans-Grønbæk Lokalråd
Ans By, den 20. maj 2020

Vedr.: Udtræden af Lokalrådet
Det er med beklagelse jeg må meddele, at jeg med øjeblikkelig virkning har valgt at udtræde af
Lokalrådet, og dermed også ophør med hvervet som formand.
Mine begrundelser er:
Den struktur der ligger til grund for Lokalrådsarbejdet, nærmere bestemt kodeks for godt
nærdemokrati, beskrevet i ”Samarbejde mellem Lokalrådene og Silkeborg Kommune”, til
opfyldelse af det fine slogan, at Silkeborg Kommune har ’Danmarks bedste nærdemokrati’, og
som politisk administreret af Nærdemokratiudvalget, har det med stor beklagelse vist sig at det
såkaldte nærdemokrati kun fungerer den ene vej (og ved lokalrådenes frivillige indsats), dvs. når
kommunen ønsker noget formidlet ud til borgerne – og ikke den modsatte vej.
Det har i den konkrete sag om økonomisk støtte til AIKC (selvejende hal) vist sig i forbindelse med
Lokalrådets anmodning om at blive anses som høringsberettiget, at forvaltningens opfattelse af
nærdemokrati og høring er udtrykt således af forvaltningschefen:
”I henviser desuden til dokumentet ”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg
Kommune”, som opstiller vejledende hensigtserklæringer vedr. det gode samarbejde
mellem kommunen og lokalrådene”.
Udøvelsen af Nærdemokrati kan næppe udtrykkes svagere, når det KUN anses som ’vejledende
hensigtserklæring’.
At de heller ikke anerkendte Forvaltningslovens bestemmelser om partshøring er en anden og nok
langhåret juridisk sag.
En henvendelse til Nærdemokratiets formand Martin Jakobsen har ikke givet noget resultat, da
han åbenbart ikke ønsker at ’forsvare’ nærdemokratiet.
BILAG 02 – 1 SIDE AF 2 SIDER.

Af yderligere begrundelse kan nævnes, at da jeg blev valgt ind i Lokalrådet – og som formand den
4/3-2019, var der en række sager som har verseret i rigtig mange år, uden at politikerne har
lyttende og i interesseret sig for sagerne – og det synes heller ikke særligt sandsynligt, at disse
sager vil finde en afslutning indenfor de næste mange år.
•

•
•
•

Byforskønnelses projektet godkendt og bevilliget 2019-06-03, men forsinket frem til januar
2020, da politikerne overrulede grundet mulige tanker om byggeri på stedet – forventes
dog afsluttet 2020.
Lys på P-plads bag Tinnes køkken (2001 - og genoptaget 2019-04-25 - ca. 19 år siden) endda en lille sag til ca. kr. 30.000.Toilet - iflg. gamle referater startede sagen 2012-08-16 (næsten 8 år siden!!) på trods af et
markant behov i byen og for buschaufførerne der ankommer til busholdepladsen.
Bro/trafiksikkerhed over Gudenåen - sagen startede iflg. gamle referater 2009-05-05 - men
iflg. lokale længe inden da (tilbage i firserne).

Samlet set er det min opfattelse, at Lokalrådene bliver misbrugt som frivillige paradesoldater i
kommunens urigtige markedsføring som kommunen med Danmarks bedste Nærdemokrati – uden
reel mulighed for indflydelse.
Jeg har desværre heller ikke tillid til politikerne, og målingen af politikernes troværdighed, hvor de
iflg, en undersøgelse foretaget af Altinget.dk den 27/8-2019 ligger på en 26. plads – lige efter
bilsælgere, svarer generelt meget godt til min opfattelse.
Jeg finder derfor at en fortsættelse, i hvert fald for mit vedkommende, vil være spild af tid, og at
jeg kan anvende min tid bedre på andre og bedre formål.
Jeg vil ønske det resterende Lokalråd held og lykke med fremtiden – det får i vist brug for.

Med venlig hilsen
Jan C. Hansen

BILAG 02 – 2 SIDE AF 2 SIDER

Kære Alle
Med baggrund i de faktuelle oplysninger, der efterhånde er tilgængelig, omkring politikkernes
beslutninger i forhold til AIKC,
så vælger jeg at trække mig fra lokalråddet.
Det der er foregået fra politisk side er utroværdigt.
Ad min funktion som kasser, så tilbyder jeg at varetage denne, til og med 31/7-2020.
Med venlig hilsen
Ryan Offersen

BILAG 03.

