Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Sted:
Indbudte:
Afbud ;

Tirsdag den 02. februar 2021 – klokken 18:00 til 19:00
Vituelt – Skype (Pernille arrangerede)
Pernille, Niels, Ricky og Søren
Ricky

Dagsorden for mødet :
01. Godkendelse af referat fra tidligere møde den 30 september.
Der udføres ikke referat fra virtuelt møde den 02 december idet mødet kun nåede behandling af svarskrivelse til Brogruppen. Teknikken imellem deltagerne fungerede ikke optimalt.
02. Ordstyrer Pernille, referent Søren
03. Udlæg for Lokalrådet.
04. Forretningsordenen.
05. Trafiksikring på broen over Tange Sø, herunder Brogruppens reaktion på Facebook samt
efterfølgende mail kontakt imellem Brogruppen og Lokalrådet.
06. Byforskønnelse.
07. Borger henvendelser til Lokalrådet.
08. Ny hjemmeside.
09. Facebook – status.
10. Forskellige events 2021(ingen deltagelse med Lokalrådet inden sommerferien er aftalt)
11. 5 – 10 - turisme –kerneområder i 8643. (Bilag 01)
12. Årsmøde i uge 9 – (torsdag den 04 marts 2021) – i AIKC. – Foreslås aflyst p.g.a. Covid
19.
Forslag til nyt møde i uge 18 eller 19. Endelig dato fastlægges på næste møde i Lokalrådet.
Uddrag fra vedtægter :
§ 12 – Årsmøde/Borgermøder:
Lokalrådet kan afholde borgermøder efter behov. Lokalrådet indkalder dog mindst én gang årligt
med 14 kalenderdages varsel til et Årsmøde med afholdelse inden udgangen af marts, omkring
regnskab, valg m.v., jf. dagsordenspunkterne nedenfor. Årsmødet kan udsættes under særlige
omstændigheder, men skal afholdes senest den 1. juni.

13. Evt. og næste møde – forslag : torsdag den 08 april kl. 19.00
Ad. 01.
Godkendt uden bemærkninger.
Ad. 02.
Ordstyrer : Pernille
Referent : Søren
Det skal bemærkes at mødet ikke fungerede optimalt idet ikke alle kunne høre hinanden - vi var
nødt til at supplere med telefonisk kontakt og referering af andres synspunkter. Teknikken mht. til
lyden skal – så vidt det er muligt - være løst til næste møde !
Ad. 03.
Grundet, at vi ingen kasserer har, forestår Lokalrådets medlemmer med egne udlæg.
Foreløbig udlæg for kr. 90,- og kr.110,- samt kr. 90,- (betalt 02 okt. ) vedr. møder i AIKC.
Vi fortsætter med denne fremgangsmåde, indtil vi får fundet en ny kasserer.
Ad. 04.
Intet nyt.

Ad. 05.
Der er etableret kontakt med Brogruppen V/Peter Høst. Vi kommunikerer pr. mail og i Lokalrådet
håber vi at denne facon kan betyde at vi kan undgå fremtidige diskussioner i åbne fora.
Ved næste givne lejlighed skal Lokalrådet gennemgå mulighederne og betydningen af dette.
Ad. 06.
I relation til punkt 2 på mødet i Teknik og Miljøudvalget det 01 februar 2021.
Godkendelse af anlægsbevilling til torvemiljø i Ans
Lokalrådet har prøvet at vurdere mulighederne for at vi kan medvirke lokalt med tilskud, til de årlige
drift omkostninger for toilettet m. m.
Måske kan følgende ideer medvirke til at reducere drift omkostningerne for toilettet :
Vi foreslår at rengøringen koordineres med rengøringen af toiletterne ved Ans Søbred. (Der er
enighed i Lokalrådet om at rengøringen af toiletterne ikke skal udføres af frivillige.)
Ligeledes foreslår vi at opvarmningen af toilettet udføres med en luft til luft varmepumpe. (Udgiften
antages at være mindre end udgiften til fjernvarme!)
Lokalrådet kan ikke indgå aftale om at der kan tilbydes frivilligt arbejde i forbindelse med driften af
toilet m. v.
Lokalrådet kan ikke indgå aftale om at der kan tilbydes frivilligt arbejde i forbindelse med driften af
Torvemiljøet.
Lokalrådet har aftalt at Tange Sø Festival sponserer opstilling af flagstangen og 5 maj mindestenen i det nye Torvemiljø.
Lokalrådet vurderer at der kan være realistiske muligheder for at der i det samlede budget for
anlægsudgifterne for byforskønnelserne på kr. 225.000 og kr. 750.000,- kan findes ca. kr. 50 –
60.000,- som kan anvendes til driftomkostninger af toilet og Torvemiljø
Lokalrådet vurderer at det kan findes andre lokale tiltag herunder medvirken ved udbud og
opførelsen af toiletbygningen m.v.
Lokalrådet vil heller ikke undlade at gøre opmærksom på, at der i Ans er et stigende behov for at
få - "genetableret" toilettet som blev nedlagt i 2012 !
Siden dengang vurderer vi, at der har været en tilvækst på ca. 300 borgere i Ans og ikke mindst
at Silkeborg Kommune markedsfører sig som "Outdoor Område" - det forpligter også !
Ligeledes er det også væsentligt at få etableret anstændige arbejdsforhold for chaufførerne i
busser m. v. og ligeledes ordentlige toiletforhold for passagerer samt turister i Ans.
Det alternative forslag med at anvende kr. 350.000,- på træer på Vestre Langgade er der enighed
i Lokalrådet om at afvise. Pengene skal hovedsagelig anvendes på Torvet. Her er der, under alle
omstændigheder behov for kønnere og bedre forhold for buspassagerer m. v. herunder nye
fysiske forhold/bygning.
Efter mødet – er der indsat artikel i MJA den 06 februar (Det skal dog bemærkes at artiklen
nævner at der skal plantes træer for kr. 350.000,. på Vestre langgade – dette tiltag har ikke
opbakning i Lokalrådet, bevillingen skal hovedsagelig anvendes på Torvemiljøet.)
Ad. 07.
Der er en enkelt henvendelse – dog intet at referere.
Ad. 08.
Intet nyt.

Ad. 09.
Der er mange som vil være medlem. Flere er for unge – d.v.s. under 13 år.
Det er ligeledes en betingelse for medlemskab at der kvitteres for at man vil efterleve hjemmesidens retningslinier. Kvitteres der ikke – bliver anmodningen slettet.
Ad. 10.
Foreløbig ingen deltagelse med Lokalrådet inden sommerferien.
Ad. 11.
Niels har fremsendt 3 bilag scan 0473, 0474 og 0475
Ad. 12.
Afholdelsen af næste ordinære årsmøde udsættes p.g.a. Covid 19 situationen til maj 2021.
Ad. 13.
Møde vedr drift omkostningerne på nyt offentligt toilet forventelig i uge 07/08.
Næste ordinære møde den 08 april 19.00

Møde og aktivitetsplan for 2021
2021- uge 09 Årsmøde – 04 marts skal koordineres med andre aktiviteter i AIKC

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.
E. Belysning på P.-arealet bag Tinnes Køkken.
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)

