Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Sted:
Indbudte:
Afbud ;

Tirsdag den 30. juni 2020 – klokken 19:30 til ca. 21:15
AIKC
Pernille, Niels, Ricky og Søren
Ingen

01.Byforskønnelse.
02.Trafiksikring på broen over Tange Sø.
03.Lokaldysten
04.Åben By i Ans 2021 – 17 april.
05.Borgermøde den 17 september – 19-21 ang. revision af Kommuneplanen.
06.Face-book
07. 5 – 10 - turisme –kerneområder i 8643. (Bilag 01)
08.Aktivitets planen
09. Næste møde – i august – uge 33 eller 34.
10. Evt.
Ad.01.
Der er kr. 225.000,- excl. moms til disposition.
Ans Borgerforening yder støtte til projektet med kr. 3.000,Budgettet fra Much By- og landskabsdesign V/Anita blev gennemgået.
Det blev besluttet at prioritere Byhaven og pavillonen samt træer ved P.-pladsen. Pavillonen vil
blive udført som overdækning – uden sidelukninger m.v. idet de ikke forventes at kunne indeholdes i budgettet.
De øvrige tiltag udenfor Byhaven kunne måske gennemføres via indsamlinger m. v.
Anita har vist 8 stk. Himalaybirk. Måske kan vi i stedet anvende lindetræer. Der er et træ på området – måske kan det bibeholdes og suppleres med træer i samme sort.
Pernille og Søren og mødes fredag den 03 juli kl. 14.00 med henblik på at vurdere Anitas budget
m. v.
Der er afsendt skrivelse til Silkeborg Kommune med forskellige detailspørgsmål til projektet, svar
er ikke modtaget for indeværende.
Ad. 02.
Avisartikel fra den juni i MJA. Blev fremvist på mødet,
Projektet blev gennemgået – der er optaget fotos – der skal udføres lidt flere detail mål på broen.
D.v.s. registrering af afstande imellem autoværn og bredder på asfalten.
Projektet skal være tryghedsskabende for bløde trafikanter – det er ikke så betydende at øvrige
trafikanter kan opfatte forholdene på en 2-1 vej som lidt mere besværlige end for nuværende med
1 spor i hver retning.
I projektet anvendes der ikke argumenter eller andet som er på bekostning af en ny bro.
Vores projekt kan udføres indenfor et år og kunne - om alt går vel – derfor være medvirkende til
mere sikre forhold for bløde trafikanter, indtil en ny bro kan indvies - dog tidligst i 2027.
Søren arbejder videre med projektforslaget. Det forventes at være klar til godkendelse i Lokalrådet
indenfor 4 uger.
Bemærk også at projektet er i samarbejde med Ans Borgerforening.
Tilføjet efter mødet : Lokalrådet foreslår Brogruppen i Ans at der afholdes et informationsmøde imellem grupperne - med det formål at få en afklaring på begge projekter. Lokalrådet ser projekterne som gode løsninger på at forbedre trafikforholdene for de bløde trafikanters færdsel over
Tange Sø.

Ad. 03.
Ricky undersøger om, hvorvidt Sonja Overgaard via Junior Chamber i Silkeborg vil stå som primus
motor for projektet.
Ad. 04.
Lokalrådet har for nuværende ikke ressourcer til at medvirke aktivt i projektet.
Ad. 05.
Afholdes i AIKC – Søren reserverer lokale. Følgende er indsat i mail modtaget den 02 juli
”Forslag til ny kommuneplan 2020-2032 er vedtaget i byrådet 22. juni 2020. Læs planforslaget.

https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/
Planforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring fra medio august 20.
Ift. borgermødet i jeres lokalområde vil vi orientere om følgende:
Covid19 – er jeres lokale stort nok?
I bedes for en god ordens skyld have for øje, at der er god plads de steder, der hvor I planlægger at afholde borgermødet.
Hvis I beslutter at afholde borgermødet et andet sted, end tidligere meddelt, bedes I orientere de byplanansvarlige snarest muligt.
Hvilke temaer og emner i kommuneplanen optager lokalområdet?
Som en væsentlig del af vores forberedelse til møderne, hører vi meget gerne fra jer, hvis der er særlige temaer og emner i kommuneplanen,
der optager lokalområdet, og hvad der ønskes svar på. På den måde kan vi kan tilrette vores oplæg, så det har størst mulig relevans for jer.
Hvis I vil sende input forud for borgermødet, bedes I sende dem til de byplansvarlige senest 7. august 20.
For en god ordens skyld tydeliggør vi, at vores deltagelse og oplæg omhandler forslag til Kommuneplan 2020-2032. Vi opfordrer derfor til at
holde fokus på emner af relevans for kommuneplanrevisionsprocessen.
Vi hjælper jer gerne med opslag på jeres Facebook side
Ifm. offentlig høring af planforslaget tilbyder vores kommunikationsafdeling at hjælpe lokalrådene med at få lavet indhold til deres Facebook
side.
Hvis I som lokalråd ønsker hjælp fra Kommunikation, bedes I rette henvendelse til Malene Koldsø Østerby MaleneKoldso.Osterby@silkeborg.dk
Overvej hvordan dem, der normalt ikke har lyst til at stå frem, også kommer til orde
Overvej gerne, hvordan de borgere, der normalt ikke har lyst til at stå frem med deres synspunkter på et borgermøde, kan komme til orde, så
alle får mulighed for at deltage i debatten.”

Ad. 06.
Går fint med Ans By Forum. I de næste møder indsættes i stedet punkt vedr. arbejdet med vores
nye hjemmeside V/Ricky.
Ad. 07.
Niels udarbejder liste med mulige emner.
I bilag 01 er medtaget ideer fra Niels - mail pr. den 03 juli.
Ad. 08.
Ingen bemærkninger.
Ad. 09.
Næste møde tirsdag den 11 august kl. 19.30
Ad. 10.
Intet at referere.
Referent : Søren Andersen.

Møde og aktivitetsplan for 2020
– Møde med Anders Chr. Larsen vedr. Lokaldysten 2020

UDSAT

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

Lokalrådets prioriteringer - 4 områder :
A.Byforskønnelsen ved busholdepladsen i Ans.
B.Etablering af offentligt toilet ved busholdepladsen.
C.Trafiksikring af eksisterende bro over Tange sø.
D.Færdiggørelse af cykelstien – ud af byen – fra Solsortevej til bakketoppen på Sdr. Marksgade
Ligeså mangler afslutningen af cykelstien fra chikanen på Præstevangen ved byskiltet til Grønbæk
forbi Erik Glippingsvej, Långawten og Gl. Kongevej med afslutning ved P-pladsen ved Grønbæk
Kirkegård.
BILAG 01 :
•

Tange Sø – og Ans
o Med strandbred tæt ved Ans IF Søsport
o Havnen i Ans
o Ans anløbsplads for kanoer og gratis naturcamping med shelters
o Den årlige Tange Sø Festival
o Mountainbaner i Ans
o Skaterbane ved AIKC
o Varmtvandsbassin i AIKC
o Ans Kirke (fra 1958)
o Pramdrager by - Finderup

•
•

Gudenåen og Kongensbro, naturcamping med shelters mod betaling
Truust Camping

•

Grønbæk
o Put – and take i Grønbæk
o Grønbæk Kirke og kirkegård med blandt andet mindesten over Fruentimmerhaderen (person i
Blichernovelle)
o Allinggård – Fischerslægten
o Alling kloster
o Grønbæk Hospital
o Erik Glippings jagthytte

•

Iller Hinderbahn (under etablering)

