Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud ;

mandag den 07 marts 2022 – klokken 19:30 til 21:30
AIKC.
Rikke, Anna Lis, Thomas, Peter H., Peter B.,Lone og Søren
Ingen

Dagsorden for mødet :
01. Deltagelse af Jens Andersen – Almennyttigt Boligselskabet Sct. Jørgen
02. Korte meddelelser siden sidst : Formand/næstformand/kasserer og evt. sekretær
03. Nyt fra arbejdsgrupperne
04. Helhedsplan for Ans Søbred.
05. Byforskønnelse.
06. Sager til behandling/indkomne henvendelser fra borgerne til Lokalrådet.
07. Forslag til næste dagsorden.
08. Evt. og næste møde.
Ad. 01
Huslejen i de almennyttige boliger afspejler omkostningerne – der tjenes ikke på huslejen.
Det er realistisk med kvoter til Ans. Hele Silkeborg kommune, måske i alt 100 kvoter i 2023.
Byggepris alt incl. er ca. kr. 21.000,- /M2 incl. moms. Den maksimale størrelse på boligerne er
110 m2.
Jens prøver at kontakte Rod & Brandt ejendomme ang. firmaets ejendomme på Søgade, her kunne der opføres boliger med en central beliggenhed i Ans.
Ad. 02.
Formand orienterede om bl. a. :
Høringssvarene - er indsendt til Region Midtjylland vedr. råstofindvinding fra grusgraven ejet af
JJ. Grus.
Lokalrådet prøver at observere om hvorvidt rengøringen af vejen og cykelstien - i det daglige – er
acceptabel. Herunder er det også meget vigtigt at cykelstien rengøres – således at den er farbar.
Asfalten på vejen er nedslidt på flere områder, som følge af det meget høje aktivitetsniveau i grusgraven. Lone sender vores høringssvar til Silkeborg Kommune – Flemming Frøsig Christensen –
med henblik på en dialog om udbedring af huller i asfalten.
Søren rykker Britta Skovlyst – endnu engang – ang. belysningen på P.- pladsen bag Tinnes Køkken, herunder en tidsplan for udførelsen af belysningen, som er bevilget af Silkeborg Kommune.
Lone forventer snart at have adgang til bankkontoen – Peter får ligeledes adgang til kontoen.
Ad. 03.
Trafik/veje og broer :
Ny cykelstibro er ned på mødet i klima og Miljø udvalg den 07 marts – på foranledning af Lokalrådet.
Efter aftale på mødet i Lokalrådet indsættes hermed beslutningen fra klima og Miljø udvalget :
”Udvalget oversender sagen til Plan- og Vejudvalgets behandling ”
Næste møde i plan- og vejudvalget er den 05 april.
Bolig/Lokalplan
Efter aftale på mødet i Lokalrådet indsættes hermed beslutningen fra Plan- og Vejudvalgets møde
den 08 marts :
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at beslutte om planlægning af byvækst i Ans skal fokusere på arealer ved Ømosevej, Ansvej
og Handal
D.v.s. at Søndermarksgade udgår af planen. Hvilket generelt er en stor skuffelse i Lokalrådet.

Fra de øvrige arbejdsgrupper er der intet at referere
Ad. 04
Helhedsplanen for Ans Søbred er under behandling ved Silkeborg Kommune. Der er ligeledes ved
at blive indhentet pristilbud/overslag på flere af delelementerne som indgår i den samlede plan.
Ad. 05.
Der er accept fra Silkeborg Kommune V/Brita Skovlyst til :
Udførelse af ca. 4- 5 M2 granit chausse' udført i en halvcirkel omkring mindestenen, V/Michael
Nørgaard - Ans Iller Kloak & Anlæg.
Udførelse af renovering og montage af eksisterende flagstang på nyt fundament V/ Kaj Jacobsen,
Tømrermester.
Brita Skovlyst har ligeledes bestilt bord/bænkesæt som aftalt fra leverandør i Sverige.
Leveres ved Kaj Jacobsen som forestår montage m. v.
Ans Borgerforening forestår rengøringen af mindestenen. Frede Haurum forestår genopfriskning
af teksten på mindestenen.
Ad. 06.
Ingen bemærkninger.
Ad. 07
Korte meddelelser siden sidst : Formand/næstformand/kasserer og evt. sekretær.
Nyt fra arbejdsgrupperne.
Helhedsplan for Ans Søbred.
Byforskønnelse.
Sager til behandling/indkomne henvendelser fra borgerne til Lokalrådet.
Planlægning af årsmødet den 30 maj.
Forslag til næste dagsorden.
Evt. og næste møde.
Ad. 08
Mandag den 02 maj 2022 kl. 19.30
Søren forestår reservation af mødelokale og forplejning i AIKC.
Årsmøde er fastlagt til mandag den 30 maj -19.30 i AIKC:
Årsmødet er rykket lidt idet forrige årsmøde også var rykket, på grund af Force majeure - Covid
situationen. Årsmødet i 2021 blev afholdt den 13 september – derfor anser Lokalrådet at det er
absurd at afholde et nyt årsmøde - allerede nu - derfor er der særlige omstændigheder som gør
at vi afholder årsmødet inden den 1 juni. Det er netop anført i vedtægterne at det er en mulighed
Når vi når 2023 er vi antagelig tilbage i en normal situation og der skal årsmødet så afholdes
inden udgangen af marts.
Søren forestår reservation af sal i AIKC.

