Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Onsdag den 30. september 2020 – klokken 20:00 til 22:15
Sted:
AIKC
Indbudte: Pernille, Niels, Ricky og Søren
Afbud ;
Ingen
Dagsorden for mødet :
01. Godkendelse af referat fra tidligere møde den 20 august.
02. Rollefordeling – ordstyrer , referent, formandskab, kasserer.
03. Udlæg for Lokalrådet.
04. Forretningsordenen.
05. Trafiksikring på broen over Tange Sø.
06. Borgermødet den 17 september, ang. revision af Kommuneplanen.
07. Byforskønnelse.
08. Borger henvendelser til Lokalrådet.
09. Ny hjemmeside
10. Facebook – status.
11. Forskellige events 2021
12. 5 – 10 - turisme –kerneområder i 8643. (Bilag 01)
13. Forslag til årsmøde i uge 8 – (onsdag den 24 februar 2021) – i AIKC.
14. Evt. og næste møde
Ad. 01.
Godkendt uden bemærkninger.
Ad. 02.
Ordstyrer : Pernille
Referent : Søren
Formandskab : Næstformanden indtil videre, d.v.s. Søren
CVR : Ricky
Kasserer : Ryan ønsker ikke at fortsætte. Vi søger efter en person udenfor Lokalrådet, idet det er
meget omstændigt at skifte kasserer. Vi har et emne – Søren undersøger.
Lokalrådet fortsætter uden at der holdes suppleringsvalg
Ad. 03.
Grundet, at vi ingen kasserer har, forestår Lokalrådets medlemmer med egne udlæg.
Foreløbig udlæg for kr. 90,- og kr.110,- samt kr. 90,- (betalt 02 okt. ) vedr. møder i AIKC.
Vi fortsætter med denne fremgangsmåde.
Ad. 04.
Nugældende forretningsorden trænger til at blive revideret på flere punkter.
Processen igangsættes og vil være et punkt på de kommende møder. Forretningsordenen er
derfor – delvist sat i bero – indtil forretningsordenen er færdig revideret.
Ad. 05
Materialet vedr. 2-1 vej er godkendt i Lokalrådet og Ans Borgerforening til fremsendelse til begge
kommuner, Fremsendes den 15 oktober 2020.
Følgeskrivelse til begge kommuner blev revideret og godkendt.
Lokalrådet har ikke hørt nyt fra Brogruppen som arbejder med etablering af en ny bro over Tange
Sø. Lokalrådet har tilbudt Brogruppen vores bistand i det omfang det er muligt, indenfor vores
kompetencer.

Ad. 06
Covid 19 og annonceringen med max. 100 deltagere i mødet afholdt mange fra at deltage.
Få deltagere – ca. 40 personer – live streamingen er dog vist ca. 1.000 gange på Facebook.
Høringssvar ved busplaner til Midttrafik og vedr. Flextrafik : Niels forestår dette.
Lokalrådet indsender høringssvar til følgende områder :
Bymidte
Byvækst
Broen over Tange Sø
Færdiggørelse af cykelstier i Ans og Grønbæk.
Søren forestår høringssvarene fra Lokalrådet – herunder koordineringer i Lokalrådet - så alle
nuancer kommer med.
Vedr. Byvæksten foreligger følgende særstandpunkt :
Referatet godkendt herfra, dog med en enkelt bemærkning ang. mit særstandpunkt ang. udbygningen
mod syd.
” Lokalrådets beslutning, om at pege på en udstykning mod syd, blev taget før mit medlemskab af rådet.
Flertallet i det nuværende Lokalråd bifalder omtalte udstykning. Jeg er dog ikke enig i den beslutning, idet
området indeholder høje naturkvaliteter og landskabelige værdier, som er bevaringsværdige for
fremtiden. Samtidig er området, i sin nuværende tilstand, udformet som en smuk grøn kile der er med til
at give Ans by sit grønne særpræg.
Pernille Ingemann.
Grønbæk d. 3. oktober 2020. ”
Ad. 07
Økonomi : Lokalrådet har pt. kr. 225.000 excl. moms, som efter aftale med Silkeborg Kommune
kan overføres til 2021. Den nye tildeling er en ekstra bevilling på kr. 750.000,-. Vi skal have klarlagt om beløbet også er excl. moms.
Silkeborg Kommune er i skrivelse pr. 27 september blevet anmodet om at igangsætte sammatrikuleringen af Søgade 01 og 03. Dette er nødvendigt for at kunne opnå en optimal placering af en
ny bygning med offentligt toilet og lokale til buspassagerer.
Lindetræer/anden træsort - Pernille vurderer – der er behov for 6-7 træer. I uge 42 er vi klar med
træsorten. Træbeplantningen udføres forventelig i indeværende år.
Øvrige detaljer og materialer aftales nærmere på de næste møder i relation til det godkendte projekt pr. april 2020.
Ad. 08
Skriftlige henvendelser til Lokalrådet kan forventes at blive besvaret i relation til Lokalrådets ressourcer m.v.
Ad. 09
Vi fortsætter med at benytte www.ansby.dk. hvor referater m. v. kan ses.
Ricky kontakter Silkeborg Kommune angående vejledning i at oprette en hjemmeside.
Ad. 10
Facebook fungerer generelt godt. Der har været enkelte - mindreårige personer - som har forsøgt
at blive medlem. Medlemmer skal være fyldt 13 år.
Ad. 11
Lokalrådet deltager ikke i Ans Open 2021, begrundet med at Lokalrådet prioriterer andre opgaver.
Lokalrådet deltager ikke i Lokaldysten, begrundet med at Lokalrådet prioriterer andre opgaver.
Lokalrådet deltager ikke i nærdemokratikonferencen den 07 november 2020, alle er optaget i andre aftaler og gøremål.

Ad. 12
Intet nyt at referere
Ad. 13.
Årsmøde - onsdag den 24 februar 2021 – i AIKC kl. 19.00 er fastlagt.
Ad. 14
Onsdag den 02 december – kl. 17 -19.
Referent Søren Andersen

Møde og aktivitetsplan for 2021
2021- uge 08 Årsmøde – dato skal koordineres med andre aktiviteter i AIKC

Lokalrådets prioriteringer - 4 områder :
A.Byforskønnelsen ved busholdepladsen i Ans.
B.Etablering af offentligt toilet ved busholdepladsen.
C.Trafiksikring af eksisterende bro over Tange sø.
D.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.
E. Belysning på P.-arealet bag Tinnes Køkken.
BILAG 01 :


Tange Sø – og Ans
o Med strandbred tæt ved Ans IF Søsport
o Havnen i Ans
o Ans anløbsplads for kanoer og gratis naturcamping med shelters
o Den årlige Tange Sø Festival
o Mountainbaner i Ans
o Skaterbane ved AIKC
o Varmtvandsbassin i AIKC
o Ans Kirke (fra 1958)
o Pramdrager by - Finderup




Gudenåen og Kongensbro, naturcamping med shelters mod betaling
Truust Camping



Grønbæk
o Put – and take i Grønbæk
o Grønbæk Kirke og kirkegård med blandt andet mindesten over Fruentimmerhaderen (person i
Blichernovelle)
o Allinggård – Fischerslægten
o Alling kloster
o Grønbæk Hospital
o Erik Glippings jagthytte



Iller Hinderbahn (under etablering)

