Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud ;

mandag den 06 december 2021 – klokken 19:30 til 21:15
AIKC.
Rikke, Anna Lis, Thomas, Peter H., Peter B., Søren
Lone.

Dagsorden for mødet :
01. Korte meddelelser siden sidst : Formand/næstformand/kasserer og evt. sekretær
02. Endelig beslutning om Hovedområder som Lokalrådet vil arbejde med.
03. Evaluering af vælgermøde den 01 november
04. Nyt fra arbejdsgrupperne
05. Byforskønnelse.
06. Sager til behandling/indkomne henvendelser fra borgerne til Lokalrådet.
07. Forslag til næste dagsorden.
08. Evt. og næste møde.
Ad. 01.
Formand orienterede om bl. a. :
Peter har haft samtale med Anders Hartvig (nyvalgt for Venstre) bor i Kjellerup – Anders vil gerne
mødes med Lokalrådet på sigt.
Bromøde den 08 november - der er positive forventninger til Pihlen mht. tilskud fra cykelstipulje
på nogle mill. kr. Ligeledes er der forventninger og opbakning til projektet fra Anders Laursen,
Niels Jørgen Ottesen, Susanne Jacobsen, Lars Hedegaard. Steffen Drejer, Kim Donsgaard,
Rasmus Lamberth. Fremadrettet igangsættes en arbejdsgruppe og der skal udarbejdes en projektbeskrivelse m. v.
Lokalrådets økonomi blev også berørt. (Søren)
På vores konto er der pt. indestående ca. kr. 37.000,-.Forplejning for møder er ca. kr. 150,- pr
gang. Pr. januar 2022 skal der betales for lokale leje i AIKC på ca. kr. 500/gang.
Lokalrådet modtager kr. 6.000,- i årligt tilskud til drift.
Ad. 02.
Hovedområder
Trafik/veje og broer.
Peter B, Peter H, Thomas og Rikke
Bolig/Lokalplan
Peter H, Søren, Lone og Rikke
Iller/Grønbæk/Kongensbro.
Thomas. Forslag fra områderne til kontaktpersoner efterlyses.
Hjemmeside www.ansby.dk
Søren 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 og Rikke.
Regler revideres efter behov.

Ad. 03.
Generelt et udmærket mødet – stor deltagelse med ca. 110 borgere.
Skuffelse over manglende deltagelse af MJA,
Peter har haft kontakt - efter vælgermødet/Byrådsvalget til Anders Hedegaard – som Peter forventer fremadrettet at vil kunne gavne Lokalrådet.
Ad. 04
Natur og outdoor :
Helhedsplanen for Ans Søbred har stor opbakning lokalt. Der er ligeledes nedsat en arbejdsgruppe under Ans IF med bred lokal opbakning. Der er forhåbning om projektets gennemførelse
uanset naturbeskyttelsen (§ 3) som indbefatter en stor del af det berørte projektområde.
Lokalrådet giver projektets sin fulde opbakning.
Bolig/Lokalplan
Der foreligger en handlingsplan fra Plan -og Vejudvalget som er på udvalgsmøde den 06 december. (Der foreligger beslutningsreferat fra mødet som udsendes med referatet). Igangsætning af
processen januar 2022.
Trafik/veje og broer.
Belysning bag Tinnes Køkken – Peter kontakter Flemming Christensen.
(Der foreligger referat fra udvalgsmøde den 01 marts 2021, som udsendes samtidig med referatet)
Ad. 05.
Venterum og bænke afsluttes onsdag den 08 december. El. forbindelser m. v. forventes udført inden fredag den 10 december.
Søren undersøger om det er realistisk med en indvielse fredag den 10 december. Politikere fra
Plan- og Vejudvalget kan forventes at ville deltage i indvielsen og det kan påvirke tidspunkt m. v.
Forslag fra Elsa Eskesen – Bilag 01 – blev behandlet på mødet.
Bemaling/udsmykning af gavlen– blev afvist af Lokalrådet – der skal under ingen omstændigheder
anvendes midler som fragår i det samlede projekttilskud fra Silkeborg Kommune.
Såfremt der er midler tilovers ønskes i stedet at der udføres belysning på den offentlige P.- plads
bag Tinnes Køkken.
Ligeledes gøres der opmærksom på at der lndenfor det samlede projektskud skal leveres løs inventar såsom affaldsspand samt (bord og bænke m.v. som fremgår af det godkendte forslag,
tilføjet af Søren efter mødet)
Ad. 06.
Peter har fået en henvendelse som sendes videre til vores videre behandling i Lokalrådet.
Ad. 07
Korte meddelelser siden sidst : Formand/næstformand/kasserer og evt. sekretær.
Nyt fra arbejdsgrupperne.
Byforskønnelse.
Sager til behandling/indkomne henvendelser fra borgerne til Lokalrådet.
Forslag til næste dagsorden.
Evt. og næste møde.
Ad. 08
Mandag den 24 januar 2022 kl. 19.30
Søren forestår reservation af mødelokale og forplejning i AIKC.

Siden mødet er følgende medtaget i referatet :
¤Indvielsen af toiletbygningen er udsat, der er fejl på brystningspanelerne, næste
mulighed for indvielse kan blive, fredag den 17 december.
Indvielsens budget er max. kr. 1.500,- efter aftale med Elsa Eskesen
¤Der er midler tilovers fra Byforskønnelsen – Iht. Elsa Eskesen - som kan anvendes
til belysning på den offentlige P.- plads bag Tinnes Køkken. Forventet udgift på kr.
50.000,¤ Iht. Elsa Eskesen etableres følgende indenfor Byforskønnelsens budget : bord og
Bænk, affaldsbeholder samt reparation og etablering af eksisterende glasfiberflagstang, samt etablering af granitchausse’ sten omkring mindestenen.
Såsnart de endelige udgifter kan opgøres aftales nærmere om udførelse af espalier
på busholdepladsen.
¤Beslutningen i punkt. 5 vedr. bilag 01, er meddelt til Elsa Eskesen.

BILAG 01.
Hej Ans lokalråd og Peter Brandt Andersen
Jeg har været i kontakt med en kunstnerduo, der gerne vil være med til at udsmykke ”den grimme
gavl” ved busvendepladsen i Ans. Det er tænkt som et alternativt forslag til at plante op af et
espalier foran gavlen.
Kunstnerne har for nyligt malet et flot maleri her i Silkeborg i en port ud til gågaden.
Kunstnerne har kigget på stedet og muren, og de kunne godt se nogle spændende muligheder i den.
De foreslår at male træer, som en lille skov, hvor de maler træerne på forskellige måder. Nogle
illustrative og nogle mere fjerne og abstrakte. Se linket: https://www.sidselbrix.dk/udsmykning til
deres flotte gavlmaleri i Vestergade her i Silkeborg. Så kan I få en idé om, hvordan de maler og
hvilken stil de har.
De forestiller sig, det kunne være fint at male træernes skygger lidt ud på asfalten foran gavlen og
også at male lidt op på pladerne over muren, så det breder sig lidt ud og ikke kun er en firkant.
Deres overslag er på 30-40.000 kr. for at male gavlen. Inden de kan male skal
muren højtryksrenses, så der ikke er algevækst og lignende. Derudover skal det være i en periode
med tørvejr, før de kan male, og nok først engang hen på foråret/sommeren.
Lad mig høre, hvad I tænker om det.

Med venlig hilsen
Elsa E. Eskesen
Jordbrugsteknolog
Teknik og Miljø

