
 

 

 

Referat for Lokalrådsmøde 
 

Dato:  mandag den 23 august 2021 – klokken 19:00 til 20:30 
Sted: AIKC. 
Tilstede:     Pernille, Niels, Ricky og Søren 
Afbud ;       Ingen 
 
            Dagsorden for mødet : 
 

01. Godkendelse af referat fra tidligere møde den 08 april 
02. Ordstyrer Pernille, referent Søren 
03. Byforskønnelse 
04. Planlægning af årsmødet den 13 sept. 

Før årsmødet – energikonsulent – oliefyr/naturgas erstattes af f. eks. varmepumpe. 
Dagsorden til årsmødet : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Hvem gør hvad ? 
           Noget information på Facebook vedr. årsmødet. 
 

05. Evt.  
 
Ad 01. 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 02. 
Ordstyrer : Pernille 
Referent : Søren 
 
Ad 03. 
Projektet et tilrettet og der foreligger materiale vedr. pavillon med handicapvenlig toilet og ventepladser 
for buspassagerer og andre som har behov for at søge i ly m. m. 
Silkeborg Kommune er ved at indhente priser på bygningen og det forventes at bygningen vil blive opført 
i 2021. Toiletkernen udføres som præ. Fab. af HJ-stål Haderslev. Øvrige tiltag mht. beplantninger udføres 
efter at bygningen er opført. 
 
Ad. 4  
Aftale om medvirken af energikonsulent er – ved at blive aftalt mht. praktiske forhold. 
Efter mødet : Jesper Jensen fra Dansk Energirådgivning er klar kl. 18.30 19.15. Ca. 30 min med informa-
tioner/foredrag og 15 min til spørgsmål. 

1. Ordstyrer findes eksternt – forespørgsel er igangsat. 
2. Oversigt over områder som Lokalrådet har arbejdet med – berørt i et vist omfang. 

Oversigten er også en disposition for perioden fra årsmødet den 20 februar 2020 til i dag. 
Oversigten m. v. er foreløbig og det blev aftalt at Søren udbygger/færdiggør inden årsm. 

 
1. Valg af dirigent 
2. Redegørelse for Lokalrådets arbejde i den forløbne 

periode 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Indkomne forslag behandles  
5. Suppleringsvalg til Lokalrådet 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år 

                 Evt. 



 

 

   Årsmødet februar 2020 fotos og referat. 
 Igangsat kompagne fra dec. 2019 – vedr. trafiksikkerhed – Min By – din Fart (skilte opsat) 
                   Covid 19 (6. marts 2020 Statsministeren holder sit første pressemøde). D.v.s. Lokalrådets             
                     betingelser for arbejdet i  Lokalrådet. 
                   06 maj – 2020 udtræder 3 Kirsten A, Jan C. og Ryan O. 
                    Byforskønnelse – Ans Bymidte-  ved tidligere rutebilstation 
 Møde med Nærdemokratiudvalget. 
                   Afholdelse af møde i AIKC, vedr. revision af Kommuneplanen 
               Ideer og indsendelse af forslag til rev. af Kommuneplanen 
                  Bus ruter -  nedskæringer/ændringer 
                   Ans By Forum - Facebook. 
                    Trafiksikringer –  

Cykelstier. 
Broen over Tange Sø – Projektmateriale fremsendt til begge Kommuner 

Marts 2021. Ekstra bevilling fra Byrådet – 750.000,-  til toilet på Torvet, og ligeledes            
belysning på P.-pladsen bag Tinnes Køkken. Revision af Byforskønnelses projekt. 

                   Ans IF, vedr. padel tennis. 
 Lokalrådet i øvrigt – referater – ingen kasserer fra 01 august 2020 – ikke adgang til konto. 
 
 
Fremtid .      Færdiggøre/afslutte Byforskønnelsen. 
                    Finde område/r hvor Lokalområdet skal/kan udvikle sig (Søren kontakter Byplanafd. for  
                Status – så kan der måske være nyt til årsmødet !) 
                    Trafiksikring på Broen over Tange Sø – evt. ny bro. 
                     Kasserer findes udenfor Lokalrådet – (nu er det blandt Lokalrådets medlemmer) 
 
Søren vurderer og går lidt i dybden med 3 – 4 emner. Øvrige i Lokalrådet supplerer efter behov. 
               

3. Søren kontakter Ryan. Efter mødet er der modtaget information om at Spar Nord, Viborg 
Berit Underbjerg kan kontaktes. Søren prøver at få et kontoudtog for perioden. Som vil 
blive forevist på årsmødet. Regnskab i traditionel form kan ikke fremlægges. 

4. Foreløbig intet modtaget. 
5. Der er pt. 3 ubesatte pladser. 

Øvrige 4 i Lokalrådet er på valg – Pernille, Niels, Ricky og Søren 
6. Ved seneste årsmøde blev ingen valgt. 

 
AIKC er booket – den store sal. 
 
Opsætning af plakater og information på Ans By Forum : Pernille og Søren. 
Forum pr. den 24 august. Plakater i AIKC, Købmand og Brugsen samt i Grønbæk er afsluttet den 29 august. 
 
Information og ”reklame” på Ans By Forum for Lokalrådets arbejde og indflydelse, med henblik på interesse 
for opstilling til årsmødet : Ricky. 
 
Ad 05. 
Intet at referere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stm.dk/_p_14913.html


 

 

Bilag følgende er fra Lokalrådets informationer på – www.ansby     : 
 

Ans-Grønbæk Lokalråd årsmøde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

medlemmer: 

Pernille Ingemann 

Niels Villumsen 

Ricky Lund 

Søren Andersen 

 

Trafik (veje og broer): 

 

Skole: 

 

Plejehjem: 

 

Bolig & Lokalplan: 

 

Kultur & Fritid: 

 

Iller, Grønbæk/Kgs. Bro: 

 

Hjemmeside: 

 

Natur & miljø: 

 

Facebook: 

 

Infrastruktur (busser): 

 

Fundraising, ansøgninger, jura, m.v. + resten 

 

Referater: 

08. apr. 2021 

02. feb. 2021 

30. sep. 2020 

20. aug. 2020 

30. juni 2020 

16. juni 2020 

6. maj 2020 

4. marts 2020 

20. feb. 2020 

 

http://www.ansby/
https://www.ansby.dk/pdf/lokalraad/08-04-21.pdf
https://www.ansby.dk/pdf/lokalraad/02-02-21.pdf
https://www.ansby.dk/pdf/lokalraad/30-09-20.pdf
https://www.ansby.dk/pdf/lokalraad/20-08-20.pdf
https://www.ansby.dk/pdf/lokalraad/30-06-20.pdf
https://www.ansby.dk/pdf/lokalraad/16-06-20.pdf
https://www.ansby.dk/pdf/lokalraad/26-05-20.pdf
https://www.ansby.dk/pdf/lokalraad/04-03-20.pdf
https://www.ansby.dk/pdf/lokalraad/20-02-2020.pdf

