Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud ;

mandag den 22 august 2022 – klokken 19:30 til 21:00
AIKC.
Rikke, Anna Lis, Thomas, Peter H., Peter B., Lone, Søren T. og Søren A
Ingen

Dagsorden for mødet :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kort tilbageblik på årsmøde den 30. maj.
Konstituering af lokalrådets medlemmer (postfordeling allerede vedtaget den 30. maj).
Kort gennemgang af referat fra sidste lokalrådsmøde den 2.maj.
Referat fra møde med Plan & Vejudvalget den 22. august kl.8:00, besigtigelse af
udfordringer på vejstrækningen Ans-Grønbæk.
Status bord/bænkesæt ved rutebilstationen.
Status hærværk ved toiletbygningen.
Status kommende møde med Viborg & Silkeborg kommunens politikere vedr. broen.
Indsatsområder for det kommende år.
Evt. og næste møde.

Ad. 01
Skuffende fremmøde, årsagen vurderes at skyldes, at der kort forinden blev afholdt et Borgerinddragelsesmøde med mange deltagere.
Niels Villumsen tilbød at arbejde for bibeholdelse af busruterne – Peter B. kontakter Villumsen for
status.
Ad.02
Konstituering efter årsmødet :
Formand : Peter Baggerman
Næstformand : Søren Andersen
Sekretær : Søren Andersen
Kasserer : Lone Andersen
Hovedområder som varetages af følgende personer i Lokalrådet :
Trafik/veje og broer.
Peter B, Peter H, Thomas og Søren T.
Bolig/Lokalplan
Peter H, Søren A, Lone og Rikke
Iller/Grønbæk/Kongensbro.
Thomas, Søren T.
Hjemmeside www.ansby.dk
Søren A. har kontakt til Thomas Georgi og indsætter materiale d.v.s. referater m. v.
Natur og outdoor.
Thomas, Peter B, Peter H og Lis
Facebook : Søren A. og Rikke.
Regler revideres efter behov.

Ad. 03.
Ingen bemærkninger.
Ad. 04.
Søren T, Peter B og Annette fra Grønbæk samt 3 medlemmer fra vejudvalget, Martin J, Lars H.
og Peter S. Vejudvalget erkendte at der skal ske ændringer
Ideer til løsninger : Reducering af hastigheden til 70 km/t. i mellem Grønbæk og Iller
Ændring af T- krydset i Grønbæk.
Asfaltering af rabatten mellem vej og cykelsti i begge sider.
Vej fra grusgravene direkte til A26.
Der blev besluttet at Lokalrådet arbejder videre med forskellige løsninger V/Søren T og Thomas.
Ad. 05.
Der mangler montage og bundopbygning med stenmel. Michael er rykket i mail pr. dags dato, den
22 august
Ad. 06.
Det er ved overdækningen - venteområde for buspassagerer - den ene brystningsplade mod
vest er ødelagt. Der er monteret tape ved kanterne af pladeresterne så man ikke kan skære sig.
Det tyder på at skaden - måske - allerede er opdaget af Kommunen !.
”Graffiti/tegneri” på den udvendige beklædning ved toiletbygningen.
Den ene stander ved cykelstativet er bøjet.
Søren kontakter Iwo Jensen ang. pladebeklædningen.
Tilføjet efter mødet : Graffitien er udført med spritpen og kridt – Lis har fjernet ”tegneriet”
Skaden på standeren ved cykelstativet vurderes til at være fra før opstillingen ! Cykelstativet er
genanvendt.
Ad. 07.
Peter H. Informerede om vanskelighederne for at finde en dato for et fællesmøde vedr. Broen over
Tange Sø. Ligeledes har Viborg Kommune vedtaget 2 års anlægsstop !
Peter H. prøver at kontakte Pihlen og Susanne Jacobsen om det videre forløb.
Ad. 08
Peter Høst har forsøgt at få kontakt til Søren ved Sct. Jørgen vedr. mulighederne for ny bebyggelse
på Delfi grunden. Foreløbig har kontakten til Søren været forgæves.
Peter H. kontakter kommunen ang. hvor langt ”rullet” er i administrationen, herunder referat fra
borgermødet den 16 maj.
Lokalrådet forventer udspil fra administrationen herunder et snarligt borgermøde
Nye byggegrunde til boliger og erhverv er indbefattet med i ”rullet”.
Trafik i området.
Lokalrådet deltager i fællesskrivelse – mod nedlæggelse af små plejehjem – initiativtager er Blicheregnens- og Skovlandets Lokalråd.
Ad. 09.
Mandag den 03 okt. 2022 kl. 19.30.
Peter udsender dagsorden min. 1 uge før mødet.
Søren A. forestår reservation af mødelokale og forplejning i AIKC.

