Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Tirsdag den 16. juni 2020 – klokken 17:00 til 18:00 og 19:00- 20:15
Sted:
AIKC
Tilstede: Pernille, Niels, Ricky og Søren
Afbud ; Ingen
I tidsrummet kl. 18 – 19 møde med Nærdemokratiudvalget – se bilag 01.
1.Niels orienterer om mødet med lokalrådene den 02 juni.
2. Forberedelse af mødet ned nærdemokratiudvalget.
3. Supplering af lokalrådet – valg? Eller nedsættelse af udvalg efter behov.
(næste ordinære valg/årsmøde – februar/marts 2021.
4. Dagsorden til næste møde – tirsdag den 30 juni kl. 19.30
5. Facebook
6. Evt.
Ad 1.
Mødet var for lokalrådene fra den nordlige del af Silkeborg Kommune.
Vi skal finde 5 – 10 kerneområder til turisme i 8643 i løbet af efteråret : F.eks. Tange Sø,
Festival m.v.
Ad 2.
Vi gennemgik dagsorden som var modtaget fra Nærdemokratiudvalget
Lokalrådet prioriterer 4 områder :
Byforskønnelsen ved busholdepladsen i Ans.
Etablering af offentligt toilet ved busholdepladsen.
Trafiksikring af eksisterende bro over Tange sø.
Færdiggørelse af cykelstien – ud af byen – fra Solsortevej til bakketoppen på Sdr.Marksgade
Ligeså mangler afslutningen af cykelstien fra chikanen på Præstevangen ved byskiltet til
Grønbæk forbi Erik Glippingsvej, Långawten og Gl. Kongevej med afslutning ved P-pladsen
ved Grønbæk Kirkegård.
Ad.3.
Foreløbig fortsætter lokalrådet uden at afholde suppleringsvalg. Vi kan evt. etablere ad. hoc.
grupper som supplement til lokalrådet.
Søren har forespurgt om hvorvidt Ryan – vi fortsætte som – ekstern kasserer.
Ad. 4
Byforskønnelse.
Trafiksikring på broen over Tange Sø.
Lokaldysten (se bilag 02)
Åben By i Ans 2021 – 17 april.
Borgermøde den 17 september – 19-21 ang. revision af Kommuneplanen.
Face-book
5 – 10 - turisme –kerneområder i 8643.
Aktivitets planen
Næste møde – i august – uge 33 eller 34.

Ad 5
Pernille sørger for godkendelser af nye medlemmer.
Pernille og Søren administrerer de forskellige opslag.
Lokalrådet er tilfreds med tonen og opslagene.
Opslag med salg for øje slettes.
Opslag med udlejninger af boliger m. v. slettes.
Opslag med søgning af bolig i Ans – tillades – kommentarer slås fra !

Referent Søren Andersen

Møde og aktivitetsplan for 2020
UDSAT

– Møde med Anders Chr. Larsen vedr. Lokaldysten 2020

2020-09-17 – Borgermøde om Helhedsplanen og Kommuneplanen, sted AIKC
2020-09-22 – Temmøde for Lokalråd (17.00 – 19:00), sted Medborgerhuset Silkeborg
2020-11-07 – Nærdemokratikonference (09:00 – 15:00), sted Jysk Park

Nærdemokratiudvalget og Ans-Grønbæk Lokalråd med henblik på gensidig
orientering om, hvad der rører sig på området.
I den store multisal, Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, 8643 Ans
By, fra kl. 18.00-19.00.
Følgende spørgsmål/emner blev drøftet:
• Hvad er status for nærdemokratiet i lokalområdet?
• Hvad er de 3 væsentligste aktuelle emner for lokalrådet?
• Hvad er forventningerne og oplevelserne af dialogen og samarbejdet med kommunen i
forbindelse med bl.a. høringer?
• Hvordan ser lokalrådet sig selv i fremtiden?
• Kan samarbejdet i lokalområdet (mellem lokalrådet, institutioner, foreninger mv.) udvikles
og evt. forbedres? Hvilken rolle kan Nærdemokratiudvalget have?
Ideer fra Nærdemokratiudvalget til Lokalrådet :
- Etablere kontakt til trafikselskabet vedr. manglende toilet på busholdepladsen
- Få klarlagt om der er en udløbsdato for tilskuddet til byforskønnelsen

BILAG 01

Hej Anders.
Jeg vender det med de øvrige i Lokalrådet - jeg kan dog for nuværende konstatere at såfremt Ans-Grønbæk
beslutter sig for deltage - vil det være i foråret 2021.
Med venlig hilsen
Søren Andersen
Ans-Grønbæk Lokalråd.
Næstformand.

Fra: "Anders Christian Larsen, 26352" <AndersChristian.Larsen@silkeborg.dk>
Til: "ans-arkitektfirma" <ans-arkitektfirma@post.tele.dk>
Sendt: torsdag, 4. juni 2020 12:55:30
Emne: SV: SV: Skab mere fællesskab lokalt - Invitation til at deltage i Lokaldysten 2020
Hej Søren
Tak for mailen. Ja, jeg forstod på Jan, da han svarede mig, at Lokalrådet er reduceret, og at
han var gået ud.
Der er selvfølgelig noget arbejde med at afvikle lokaldysten – planlægning af ruter, tilladelser,
forplejning, rekruttering mv. Vi vil gerne have så stor lokal inddragelse som muligt, da vi tror
på, at det er den bedste måde at skabe liv lokalt.
Helt fair, hvis resurserne ikke er der i øjeblikket. Vi vil jo også gerne engageret andre resurser
lokalt, idrætsforeningen eksempelvis. Men med lokalrådet som et samlingspunkt.
Det er også en mulighed at skyde det til foråret 2021. Og så at vi starter en proces med
planlægningen af det i løbet af efteråret 2020?
Venlig hilsen
Anders Chr. Larsen
Teamleder, Idræt og Fritid
Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: 20 11 32 58
anderschristian.larsen@silkeborg.dk
www.silkeborgkommune.dk
Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom
Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset

BILAG 02

Fra: ans-arkitektfirma@post.tele.dk <ans-arkitektfirma@post.tele.dk>
Sendt: 4. juni 2020 12:18
Til: Anders Christian Larsen (26352) <AndersChristian.Larsen@silkeborg.dk>
Emne: Re: SV: Skab mere fællesskab lokalt - Invitation til at deltage i Lokaldysten 2020
Hej Anders.
Vores lokalråd er reduceret - så vi er ialt 4 tilbage.
Det betyder at vores ressourcer pt. og de næste 4 måneder især anvendes på by forskønnelses forslag m.v.
Mht. Covid og et arrangement - kan vel blive svært at gennemføre ? Eller risikere en aflysning.
Hvor meget arbejde er der - som forudsættes udført at Lokalrådet ?
Med venlig hilsen
Søren Andersen
Ans-Grønbæk Lokalråd.
Næstformand.

BILAG 02

