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Referat fra møde i Ans-Grønbæk lokalråd  
 

 
Dato:  Tirsdag den 13/8-2019 – klokken 18:30 til ca. 21:15 
Sted: AIKC   
 
 
Til stede var: 
Kirsten Laursen 
Josephine Mortensen  
Orla Jensen 
Ryan Offersen 
Søren Andersen 
Jan C. Hansen 
 
Fraværende: 
Allan Dyrbye Kristensen 
 
Referent: Jan  
 
Dagsorden:  
 

1. Oplæg til NY hjemmeside – af de 20 hjemmesider der fremgår af bilag til 
indkaldelsen bedes alle udvælge 5. På mødet vil vi så lave en ’tværsum’ og finde de 
ca. 5, hvorfra vi kan opnå mest inspiration til både indhold (i overskrifter) samt 
layout. 

  
2. Eventuelt 

 
Under 2 – eventuelt: 
 

• Open by night 29/8-2019 – evt. stand, evt. sammen med Borgerforeningen 
 

• Kommunens byggeplan på grus arealet overfor AIKC samt buspladsen og grønt 
areal 
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Ad 1: Oplæg til NY hjemmeside 
 
Et lille ordsprog: 
 

”Den som følger i andres fodspor, kommer aldrig foran” 
Citat: 
Konfutse var en kinesisk embedsmand og filosof. Også kendt under navnet Confucius, Konfucius, 
Kon-fut-se eller Kung Fu-tzu. 
 
Indledningsvis drøftede vi kort om ideen med at lave en velkomstfolder fortsat er 
gældende, og blev enige om at promovering af Ans og omegn bør ske ved hjemmesiden.   
 
Jan indledte med at forklare begrundelsen for at vi skal have en ny hjemmeside, og det er 
at der er indført en NY lov – ’lov om tilgængelighed for offentlige organers websteder og 
mobilapplikationer’ – med frist til implementering den 23. september 2020 for hjemmesider 
der er offentliggjort før 23/7-2018 (det er vor nuværende hjemmeside) – idet loven 
medfører at offentlige hjemmesider skal være handikapvenlige (skal kunne læses op). 
Da Lokalrådet modtager tilskud fra Kommunen regnes Lokalrådet for at være et offentligt 
organ jf. Digitaliseringsstyrelsen. 
 
Forinden Lokalrådsmødet var alle og hver især blevet anmodet om at udpege de bedste 
hjemmesider fra de andre lokalråd, og heraf udvalgte vi 5 (alle kommunale) som vi så 
nærmere på for at indhente gode ideer (uden at ’gå i de andres fodspor’). 
 
De 5 vi gennemgik var hjemmesiderne fra Funder-Lysbro, Gjern Lokalråd, Kjellerup 
lokalråd, Them-Salten lokalråd og Vinderslev og Omegns lokalråd. 
 
På baggrund heraf besluttede vi at holde ambitionsniveauet relativt beskedent indtil vi har 
nærmere kendskab til mulighederne i det system (den sitecore platform) kommunen kan 
hjælpe os med i deres system – ligesom vi skal have lagt indhold ind samt at hjemmesiden 
altid holdes ajour. 
 
Efter en længere drøftelse om hvorvidt vi skal have et særligt felt med ’kalender’ for 
begivenheder enedes vi om, at de sker med henvisninger ved links til hhv. 
Fællesnævneren og andre foreninger – og enedes om i første omgang at oprette ’felter’ 
med følgende indhold: 
 

• Info/markedsføring/velkomst for Ans-Grønbæk 
• Info om Lokalrådet (medlemmer med billede, mail adresse til formand og 

næstformand, referater, NYT fra Lokalrådet m.v.)  
• Henvisning/link til Fællesnævneren + andre foreninger/institutioner m.v.  
• Kommune/Lokalplaner, m.v. 
• Mød os på Facebook 
• ? 
• ? 
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Kommunens webafdeling har kursus den 28/8 – og vi blev enige om at Kirsten, Ryan og 
Søren deltager – og Jan tilmelder og tager kontakt til Thomas Georgi for at høre om han 
evt. vil deltage. 
To do: Jan 
 
Ad pkt. 2 - Eventuelt 
 

• Open by night 29/8-2019 (starter 18:30) – evt. stand, evt. sammen med 
Borgerforeningen 

 
Jan har forinden dette møde haft en snak med Søren der er formand for Borgerforeningen, 
der efterfølgende har bekræftet at Borgerforeningen også synes det er en god ide med en 
fælles stand. 
 
Det blev diskuteret hvor standen skal placeres og der fremkom flere forslag, men vi 
enedes om at placeringen skal være på det grønne græsareal ved busholdepladsen. 
 
Begrundelsen er at vi kobler placeringen sammen med vort projekt til byforskønnelse, 
således at vi herfra (fra udgangspunktet for projektet) kan vise borgerne hvad vi har tænkt 
med by forskønnelses projektet – og her blev diskussionen koblet sammen med 2. del af 
eventuelt, særligt hvad byplanlæggerne arbejder med – idet de tidligere har indikeret at 
der skal bebygges på det grønne areal og busholdepladsen.  
 
Vi blev enige om at Jan skal skrive til Kommunens byplanafdeling for at få be- eller 
afkræftelse. 
To-do: Jan (er sket ved mail af 2019-08-14) 
    
Vi drøftede også køb af ’partytelt’ i størrelse 3X9 meter, og enedes med Søren på vegne 
af Borgerforeningen om at det er et fælleskøb (og ikke til brug for andre). 
Orla undersøger billigste priser og køber. 
To-do: Orla 
 
Vi drøftede også det rent partiske, og har foreløbig fordelt følgende opgaver: 
 
To-do: 
 
Strøm: Jan kontakter Aage Rønning (er sket og OK fra Aage) 
Kager: Josephine 
Kaffe:   ?? 
Allan:   Skiltning i én eller anden form (Jan har talt med Allan og OK) 
Jan:     Formular til input fra borgerne (Ris/ros/gode ideer m.v.) + evt. for 
            Underskriftindsamling hvis byplanlæggernes svar er negativt. 
 
 
Planlægges videre på næste møde den 20/8-2019 
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Ad pkt. 2 – Eventuelt – 2, del 
 

• Kommunens byggeplan på grus arealet overfor AIKC samt buspladsen og grønt 
areal 

 
Fsv. angår det grønne areal og busholdepladsen blev det drøftet under eventuelt 1. del jf. 
ovenfor. 
 
Fsv. angår grusarealet overfor AIKC oplyste Jan, at han er blevet kontaktet af en borger 
(Poul Verner Bækgaard) der kunne oplyse, at han havde været i kontakt med kommunen, 
der havde oplyst at man vil inddrage ca. 1/3 del af gruspladsen til beboelsesbyggeri. 
 
Jan har kontaktet AIKC (Axel) for orientering og Axel kunne oplyse, at AIKC havde den 
opfattelse at grusarealet, der i dag er udlagt til fritidsformål, og anvendes til parkering ved 
store stævner og arrangementer (og i øvrigt med for lidt plads – det ses også af det der så 
parkeres ved punkthusenes parkeringspladser) var ’fredet’ – ikke mindst fordi AIKC 
påtænker opførelse af en hal nr. 2, hvorved parkering, hvor der i dag er ral, vil blive 
inddraget til halbyggeriet. 
 
Vi blev enige om, at når det er afklaret, og hvis planerne fortsat er byggeri på arealet, så 
udarbejder Jan en indsigelse på vegne af Lokalrådet. 
 
  
Således som det blev hørt og opfattet fra mødet og som værende væsentligt og relevant. 
 
 
Nærværende referat er godkendt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetskalender: 
 
20/8-2019   Næste møde i Lokalrådet – i AIKC 
29/8-2019  Ans Open by-night 
20-21/9-2019 Folkemøde 
24/9-2019  Temamøde med Nærdemokratiudvalget – i Silkeborg 
Senest 1. november       Årsmøde med indkaldelse iht. Vedtægterne 
9/11-2019  Konference for Lokalråd (sted: i Kjellerup) 


