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Referat af lokalrådsmøde i Ans lokalråd onsdag den 21. marts 2007. Mødet fandt sted i 
AIKC-hallen. 
 
Til stede: Samtlige lokalrådsmedlemmer og suppleanter  
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra 17. januar 2007 
Godkendt 
 
3. Tilmelding til demokratikonference 28. marts 2007 
Der foreligger intet om hverken, tid, sted eller dagsorden. Janne rykker. 
Tema: Lokalråd og demokrati 
Følgende gav melding om deltagelse: Janne Grud, Anders Laursen, Jørgen Nielsen, Jan Nielsen og 
Torben Andersen.  
 
4. Budget 
Forventet tilskud på kr 6000 i indeværende år (2007). Beløbet udbetales efter indsendt budget, som 
Jørgen Nielsen udarbejder. Regnskab skal tilsvarende indsendes. 
 
5. Orientering fra Kjellerup Egnens Udviklings Råd (KEUR) 
Jørgen Nielsen orienterede fra møde i KEUR 19. februar i Kjellerup. Referat fra mødet er udsendt 
(se dette). KEUR har foreslået 5 arbejdsgrupper: 1) Bosætning, arbejde, fritidsliv til ”gamle” og nye 
borgere, 2) Kulturelt samvirke, 3) Ny anvendelse af bygninger, 4) Lokal turisme og netværk mellem 
oplevelser/butikker, 5) Grønt stisystem og planlægning. 
Ans Lokalråd prioriterede punkterne 2) Kulturelt samvirke og 4) Turisme. Hvad kulturen angår 
findes der en musikforening, et lokalhistorisk arkiv, en planlagt festival ved Tange sø m.m., og hvad 
turismen angår, så er det ønskværdigt at få søen gjort attraktiv for bådfarere på Gudenåen og Tange 
sø. Tidl. Kjellerup kommune har bevilget Ans Borgerforening kr 50000 til opretning af søbredden. 
Tegning over og godkendelse af ophalingsplads, plads til shelters foreligger. 
Ans Lokalråd har ingen kompetence til at udføre arbejdet, men tilskynder Borgerforeningen til at 
sætte projektet i gang.    
 
6. Orientering fra alle 
a) Der var enighed om at afholde et borgermøde i nær fremtid. Alle i Lokalområdet inviteres. Der er 
især to områder, hvor nødvendigheden af et sådant møde synes oplagt. 1) Borgere og foreningsliv 
har brug for en orientering om Lokalrådets selvforståelse. Tilsvarende er det nødvendigt med en 
afklaring af ansvar og kompetence Lokalråd og foreningsliv imellem. 2) Orientering om lands- og 
kommunalpolitik i området, f.eks. A 26’s linieføring omk Ans og Grønbæk, og orientering om 
Silkeborg kommunes planer for Lokalområde Ans. Som gæster til indblik og udblik kunne inviteres 
Kristian Lorentzen og enten Thorkild Hansen eller Jørgen Rye Rasmussen. 
Jørgen Nielsen fik ansvaret at kontakte politikerne med forslag om mødedato den 14. maj. 



b) Handelsstandsforeningen har skiftet navn til ”Erhvervs- og Handelsstandsforeningen”. Paw blev 
formand. Sammenlægning med Ans Borgerforening blev afvist. 
c) Ans Bys hjemmeside er stadig under opbygning, men der mangler endnu meget i det optimale. 
Men nu etableres hjemmesiden med det, der er. Jan Nielsen ønskede, at erhvervsinformationer fra 
de enkelte erhverv kom med på hjemmesiden. 
d) Grønbæk Borgerforening holder legepladsrenovering søndag den 1. april. Legepladser skal 
godkendes til brug med lovlig forsikring. Janne taler med Lone på Ans skole om de regler, der 
gælder på legepladsområdet. 
e) Hidtil har lokalefordeling på skolerne i tidl Kjellerup kommune været overladt til skolerne selv at 
administrere. Denne fordeling ønskes nu centralt styret i Silkeborg kommune. Lokalrådet ønsker at 
protestere. Skal bemærkes på demokratikonferencen 28. marts. 
f) Strukturen på skoleområdet i Silkeborg kommune er, at skole, børnehave og dagpleje skal under 
fælles administration. Alle skoler skal opmoderniseres, og selv om udviklingen for øjeblikket ikke 
specielt foregår her i lokalområdet, så vil Lokalrådet holde Silkeborg kommune fast på, at Ans ikke 
glemmes. Bemærkning til kommunen på det område udfærdiges af Niels Villumsen og Janne Grud. 
Bemærkningen forelægges Lokalrådet inden afsendelse.    
g) En del hærværk foregår i Ans af lokale borgere, - en opgave for SSP. 
 
7. Evt 
Næste lokalrådsmøde er fastsat til 9. maj. Dette møde aflyses og forslag til ny dato udsendes af 
Janne. 
 
Ref Knud Ove 
 


