
 

 

 

Referat for Lokalrådsmøde 
 

Dato:  mandag den 07 november 2022 – klokken 19:30 til 20:40 
Sted: AIKC. 
Tilstede:     Anna Lis, Thomas, Peter H., Peter B., Lone, Søren T. og Søren A  
Afbud ;       Rikke 
 
Dagsorden for mødet : 

1. Kort gennemgang samt godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 3. oktober. 
2. Status busruter. Niles Villumsen har sendt ønsker/forslag ind til Midttrafik den 4. oktober. 
3. Status cykelbro projektet Pihlen (K. P. Lorentzen) er ude og hvad nu? 

Status borgmesteralliance. Opdatering fra Thomas Jensen. 
Peter H.: henter du info hjem? 

4. Skilteproblematik ved Bla-, Brom- og Tyttebærvej, rejst af Allan D.K. 
Henvendelse til Flemming Frøsig er sendt videre til Team Trafik den 7. oktober og 
sidenhen har der været tavshed, selv efter en rykker for svar den 30. oktober. 

5. Status Vejstrækning Ans-Grønbæk (Søren T.). 
6. Landsbyprisen? Skal vi det? 
7. Rullende kommuneplanlægning. Stadig Tobias som er vores kontaktperson. Svar 

modtaget fra Kommunen. 
8. Årsmøde 2023, dato i marts. 
9. Næste møde. 
10. Eventuelt. 

Ad. 01. 
Godkendt – i den version - som er indsat på www.ansby.dk 
 
Ad. 02. 
Niels har udarbejdet et grundigt forslag til Midttrafik der sikrer forbindelser til Viborg via Bjerringbro 
og Kjellerup. Høringssvaret er også på vegne af Ans Skole og Bjerringbro Gymnasium.  
Der er busruter som kan komme i spil i de fremtidige besparelser i Silkeborg kommune og som er 
betydningsfulde for lokalområderne. Vi følger sagen tæt i de respektive politiske udvalg. 
 
Ad. 03. 
Susanne Jakobsen følger op på sagen. Pt. er der et vacuum indtil der bliver dannet en ny regering 
og der bliver fordelt trafikordførere. Der vurderes i Lokalrådet at der er indsendt en fælles ansøg-
ning fra begge kommuner til behandling i statslig regi. 
 
Ad. 04. 
Henvendelse til Flemming Frøsig er sendt videre til Team Trafik den 7. oktober og sidenhen har 
der været tavshed, selv efter en rykker for svar den 30. oktober. 
 
Ad. 05.   
Vedr. trafiksituationen på vejstrækningen, d.v.s. forslag fra arbejdsgruppen - reducering af hastig-
heden til 70 km/t og opsætning af vej/pullerter imellem Ans og Grønbæk – tilsvarende vejstræk-
ningen imellem Grauballe og Silkeborg. 
Søren T. udarbejder forslag til skrivelse til Silkeborg Kommune – til lokalrådets godkendelse. 
Søren T. undersøger om indvindingstilladelsen er forlænget ved grusgraven nærmest Ans, i rela-
tion til Lokalrådets høringssvar pr. marts 2022. 
 

Ad. 6. 
Vi forhører os på Ans By Forum, Peter B. kontakter Rikke som forestår opslag m.v. 

http://www.ansby.dk/


 

 

Ad. 07. 
Udskudt indtil næste forår. Tobias er vores kontaktperson. 
 
Ad. 08. 
Skal være i perioden 01 marts til den 31 marts aht. vedtægter og deadline i Fællesnævneren 
Mandag den 20 marts kl. 19.00. Søren sørger for annonce i Fællesnævneren samt reservation 
af multisalen i AIKC. 
Vi arbejder videre på et trækplaster underholdning/foredrag. 
 
Ad. 09.   
Mandag den 09 januar 2023 kl. Møde 18.00 – 19.00. Herefter spisning V/Grand Fromage i AIKC 
Peter udsender dagsorden min. 1 uge før mødet. 
Søren A. forestår reservation af mødelokale og forplejning i AIKC. 
 
Ad. 10.   
Peter B kontakter Sct. Jørgen – Boligselskabet – for at få svar på Lokalrådets kontakt V/Jens 
Andersen fra mødet den 07 marts 2022. 
 
Følgende er indsat af SA efter mødet – fundet på Sct. Jørgens hjemmeside pr. den 08 november: 

Jens Endelt Andersen 
Sekretariats- og byggechef 

 +45 8727 3238 

 jega@bsjviborg.dk 
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