Referat fra møde i Ans-Grønbæk lokalråd
Dato:
Sted:

Torsdag den 16-01-2020 – klokken 18:30 til ca. 21:00
AIKC

Til stede var:

Kirsten Laursen
Orla Jensen
Søren Andersen
Jan C. Hansen
+ fra klokken 19:30 – Jarl Gorridsen

Fraværende:
Ryan Offersen

Referent: Jan
Dagsorden:

1. Underskrive referat fra mødet den 5/12-2019
2. Godkendelse af dagsorden
3. Korte meddelelser fra formanden (info fra bl.a. kommunen m.v.)
a) Status for projektet ’Giv byerne et løft 2019’
b) Kampagnen ’Underværker’.
c) Lokaldysten 2020
d) Mødedato for borgermøde om helhedsplan/kommuneplanen 2020
4. Indledende overvejelser om evt. samarbejde med andre lokale foreninger (f eks.
Borgerforeningen, Handelsstandsforeningen, Menighedsrådet m.fl.)
5. Sager til behandling/indkomne forslag fra borgerne
6. Opfølgning på to-do punkter fra mødet den 5/12-2019
7. Ny hjemmeside – kort om den videre proces
8. Møde med Jarl – punkter jf. mail af 8/10-2019
9. Eventuelt + møderække 1. halvdel af 2020

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Ad 2: Underskrive referat fra møde den 5/12-2019
Notatet underskrevet uden bemærkninger – dog mangler Ryan at underskrive.
Ad 3: Korte meddelelser fra formanden (info fra bl.a. kommunen m.v.)
a) Status for projektet ’Giv byerne et løft 2019’
b) Kampagnen ’Underværker’.
c) Lokaldysten 2020
d) Mødedato for borgermøde om helhedsplan/kommuneplanen 2020
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Ad a) - På forespørgsel til Kommunen har Elsa Eskesen den 16/1-2020 svaret
følgende:
Helhedsplanen for Ans har været forelagt Plan- og Vejudvalget som et
orienteringspunkt og gav ikke anledning til rettelser/ændringer i disponeringen af
arealerne omkring Søgade, og arealerne forventes fortsat at kunne udvikles som
centralt samlingssted (Lokalrådets forståelse svarende til byforskønnelsesprojektet).
Dog – bemærkes det at der kan komme bemærkninger på temamødet i byrådet
den 7/3-2020.
Den byplanansvarlige mener at vi allerede for nuværende kan inddrage en
landskabsarkitekt, og når dato foreligger for et møde med Lokalrådet deltager så
mange som har mulighed den pågældende dag (dog mindst Søren og Jan). Har
landskabsarkitekten ingen indvendinger, bliver mindestenen sat endeligt efter
Lokalrådets forslag.
Ad b) - Kommunen sammen med Realdania har udbudt muligheden for at
Lokalområder kan deltage i projekt ’Underværker’ – men da vi p.t. forventer at få
nok at gøre med projektet under a) har vi besluttet at takke nej.
Ad c) - Vi har tilmeldt os Lokaldysten som er en motionsevent der afholdes i majjuni – og vi afventer nærmere om vor eventuelle deltagelse.
Ad d) - Kommunen vil ved borgermøder informere om kommuneplanen, og vi har
allerede nu skulle anføre mulig dag for afholdelse. Vi har svaret at det kan blive alle
dage (undtagen onsdage) i perioden uge 38 – 40.
Ad pkt. 4: Indledende overvejelser om evt. samarbejde med andre lokale foreninger
(f eks. Borgerforeningen, Handelsstandsforeningen, Menighedsrådet m.fl.)
Da flere af disse foreninger/organisationer er en del af projektet ’Rundt om Silkeborg’
besluttede vi at afvente og tage kontakt efter projektets afslutning den 18/4 – hvor der er
skabt relationer mellem de deltagende.
Ad pkt. 5: Sager til behandling/indkomne forslag fra borgerne
Ingen emner er bragt op til behandling.
Ad pkt. 6: Opfølgning på to-do punkter fra mødet den 5/12-2019
Eneste udestående punkt er, at Jan og Kirsten skal kontakte Søvangen og
menighedsrådet med henblik på at foreslå videotransmission fra kirken til Søvangen.
Ad pkt. 7: Ny hjemmeside – kort om den videre proces
Søren & Ryan er ikke rigtig kommet i gang grundet arbejdspres og sygdom.
Vi besluttede at udsætte videre arbejde indtil efter Årsmødet den 20/2.2020, hvor vi
forhåbentlig kan få en it-kyndig ind i lokalrådet.
Ad pkt. 8: Møde med Jarl – punkter jf. mail af 8/10-2019
Lokalrådet ønskede at drøfte og få en afklaring af følgende punkter:
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a) Lokalrådets projekt ’Giv byerne et løft 2019’ vs. Kommunens udmeldinger om
udskydelse grundet udarbejdelse af helhedsplan, som allerede har givet forsinkelse
og måske kan medføre væsentlige ændringer, har virket frustrerende henseende til
det store arbejde Lokalrådet har lagt i projektet.
Jarl vil kontakte forvaltningen og fortælle dem, at man kunne tænke over at
indarbejde projektet som en del af området, samt at der skal være en bedre dialog.
b) Bro og vej (over Gudenåen (Søgade/Frisholtvej)
Vi diskuterede kort hhv. en løsning med en ekstra bro (for cyklende og gående)
alternativt Lokalrådets forslag med en 1) 2-1 vej med hastighedsregulering eller 2)
som 1 – men suppleret med intelligent lysregulering.
Lokalrådet gentog opfordringen til at man satte sig sammen i èn fælles brogruppe
for nøjere at vurdere for og imod for de forskellige løsningsmuligheder.
Jarl tilkendegav at han støttede op om både en vurdering og dialog.
Jarl foreslog at Lokalrådet kontakter kommunens vejafdeling for en præsentation af
Lokalfrådets 2 løsningsmodeller.
(To-do: Søren arbejder med et udkast/råmateriale til et skitseprojekt for
præsentation på næste møde den 13/2-2020).
c) Lys på P-plads bag Tinnes køkken.
Jarl vil undersøge om der kan skaffes midler – idet omkostningen er skønnet til ca.
kr. 25,000 – jf. overslags tilbud fra Ans El-forretning.
Ad pkt. 9: Eventuelt + møderække 1. halvdel af 2020
Mulige emner til Lokalrådet: Jan har spurgt Niels Villumsen som har accepteret opstilling,
Chr. Graugaard har sagt nej tak, Sonja Overgaard tænker, Orla har spurgt i Grønbæk
uden held, Kirsten har spurgt Jeanette (Ans Boligforretning) som har takket nej. Søren
mangler at spørge Lone. Jan tager kontakt til Ricky Lund og Anette Døsing.
To-do: Orla - Vort opslag om Trafiksikkerhed på Facebook skal låses, således at det
popper op først på siden.
To-do: Jan – Vi skal have indsat en annonce i Ans Avisen (den 5/2-2020) om vort
Årsmøde (Jan laver endvidere opslag på fb samt hjemmesiden og i byen).
Vi blev enige om at vente med at opdatere møderækken til efter Årsmødet.
Kommende mødedatoer:
28/1-2020 – Særskilt møde med bl.a. Hans Okholm – sted: Ans Kro kl. 8:00
13/2-2020 – Lokalrådsmøde (fortrinsvis planlægning af Årsmødet)
20/2-2020 – Årsmøde
Således som det blev hørt og opfattet fra mødet og som værende væsentligt og relevant.
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Nærværende referat er godkendt:

___________________________
Søren Andersen

_________________________
Kirsten Laursen

___________________________
Orla Jensen, næstformand

_________________________
Jan C. Hansen, formand
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