Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud ;

mandag den 02 maj 2022 – klokken 19:30 til 21:00
AIKC.
Rikke, Anna Lis, Thomas, Peter H., Peter B., Lone og Søren
Ingen

Dagsorden for mødet :
1. Referat, møde med Sundheds- og Nærhedsudvalg mandag den 26. april, Peter B deltog.
2. Referat, møde med kommunedirektionen den 21. april v/Peter B.
3. Referat, besøg af trafikministeren ved broen den 28. marts v/Peter H.
4. Gennemgang af 2021 regnskab v/Lone.
5. Planlægning af borgermøde vedr. rullende kommuneplanlægning, den 16. maj v/Peter.
6. Status belysning på Kommunal P.-plads bag Tinnes Køkken v/Søren.
7. Status bord/bænkesæt & mindestenen v/Søren.
8. Status høringssvar Vandplanerne 2021/27 v/Peter.
9. Planlægning af årsmødet den 30. maj v/alle.
10. Forslag til næste dagsorden.
11. Evt. og næste møde.
Ad. 01
Lokalrådene er det primære organ som politikerne lytter til i alle lokalområderne. Lokalrådet har
modtaget plancher fra mødet.
Ad.02
På besøg ved Ans Søbred – Ans IF Søsport – dog kun en kort visit på 30 min.
Der blev fortalt om planerne ved Søbredden og klubhuset V/Jørgen m. v.
Ad. 03.
Trafikministerens besøg m. v. var meget positivt og gav en del forhåbninger om at broprojektet vil
kunne gennemføres med tilskud fra statslige midler.
Herunder blev der på dette møde også informeret fra Peter H. om den lokale status for den lokale
politiske opbakning til projektet. Susanne Jacobsen er en central politisk tovholder.
Ad. 04.
Årsregnskab for 2021 blev omdelt og godkendt. Indestående kr. 36.826,33.
Ad. 05.
Multisalen er booket. Vi sørger for lidt drikkevarer (Lokalrådet betaler)
Ordstyrer : Peter B sørger for at finde en kompetent person
Peter B forestår velkomst m. v.
Silkeborg Kommune vil præsentere diverse plancher m. v. med henblik på borgerinddragelsen i
processen.
Ad. 06.
Projektet er godkendt af Ans Vandværk, Pramdrager udvalget og Lokalrådet.
Silkeborg Kommune udfører alt arbejdet og iht. tidsplanen vil arbejdet være afsluttet inden
udgangen af maj måned 2022.

Ad. 07.
Granit chausse’ arbejdet er afsluttet. Rengøringen af mindestenen foregår fortsat og er derfor ikke
afsluttet endnu. Frede Haurum forestår den efterfølgende genopfriskning af teksten på mindestenen.
Udførelse af renovering og montage af eksisterende flagstang på nyt fundament (er udført) V/ Kaj
Jacobsen, Tømrermester.
Bord/bænkesæt som er aftalt fra leverandør i Sverige er desværre ikke leveret endnu - Vi afventer
besked fra Brita Skovlyst fra Silkeborg Kommune som forstår bestillingen. Kaj Jacobsen forestår
montage m. v.
Ad. 08
Peter udarbejder et oplæg på baggrund af Jarl’s oplæg
Ad. 09.
Multisal er reserveret.
Rikke forestår opslag på Facebook.
Dagsordenen blev gennemgået og det blev aftalt hvem der gør hvad.
Referent : Søren
Ad. 10
Peter udsender dagsorden min. 1 uge før mødet.
Ad. 11
Mandag den 22 august 2022 kl. 19.30
Søren forestår reservation af mødelokale og forplejning i AIKC.

