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Referat af Stormøde i Ans Lokalråd, mandag den 14. maj 2007. Mødet fandt sted i AIKC
hallen.
Til mødet var inviteret Kristian Pihl Lorentzen, MF og Jørgen Rye Rasmussen, Silkeborg
Kommune. Afbud fra Jørn Rye Rasmussen. I stedet deltog Svend Tue Rasmussen fra Silkeborg
Byråd.
Ad 1: Janne Grud Hansen bød velkommen.
Ad 2: Anders Laursen orienterede om Lokalrådets selvforståelse og arbejde indtil nu. Lokalrådet
opfatter ikke sig selv som et politisk organ, - er ikke et slags sogneråd. I stedet ser Lokalrådet det
som sin opgave at være foreningernes koordinerende organ. Lokalrådet ønsker at være samlende og
profilere by og sogn. Lokalrådet ønsker at deltage i debatter og fremme udviklingen af lokalsamfundets interesser. Lokalrådet vil bakke op om og tage initiativ til at synliggøre området, så det fremstår som en aktiv medspiller i opbygning af lokalsamfundets kultur-, natur- og fritidsinteresser.
Lokalrådet er afhængig af foreningers og andres indspil og udspil.
Såvel valgte som suppleanter til Lokalrådet deltager i arbejdet. Lokalrådet har deltaget i trafikmøde
vedr. linieføring af A 26. Lokalrådet har deltaget i møde sammen med alle andre lokalråd i Gjern.
Her kom det tydeligt frem, at de enkelte lokalråd i Silkeborg kommune har en meget forskellig selvforståelse. Lokalrådet er aktiv medspiller i drøftelserne i Kjellerupegnens Erhvervsråd. Lokalrådet
har indsendt høringsvar vedr den nye skolestruktur.
Bemærkninger til orienteringen: Harry Regin Christensen: Dyrelægehøjen ønskes ryddet for store
træer, - bred opbakning. Hvornår får Ans Bredbånd? – vides ikke. Ønsker cykelstier ved AIKChallen, - findes allerede.
Jørgen Nielsen gjorde opmærksom på ny hjemmeside: www.ansby.dk.
Ad 3: Kristian Pihl Lorentzen orienterede om overordnede landspolitiske betragtninger af
betydning for lokalsamfundet.
a) Balance i Danmark: Udviklingen rykker mod storbyområderne, København, Århus-HorsensRanders, Trekantsområdet. Hvad styrker da de mindre samfund? Natur, turisme, mellemlange
uddannelser, - det kræver en sammenhængskraft i kommunerne.
b) Balance mellem land og by: I lokalsamfundene tænkes der i borgerplaner. Hvad vil vi? Vigtigt
med indspil til kommunerne om lokalområdernes styrker og interesser.
c) Balance i erhvervslivet: For øjeblikket er der mangel på arbejdskraft. Hvordan løser vi det, og
hvor bevæger arbejdskraften hen?
d) Balance i infrastrukturen: Bekæmpelse af flaskehalse, ikke bare på køgebugtmotorvejen, men
også lokalt i forsøget på at udvikle lokalområderne. Der er ingen udsigt til anlæg af omfartsvej ved
Ans foreløbig, hvorimod det er aktuelt af udvikle vejnettet i det midtjyske, eksplicit motorvejsnettet.
e) Balance i naturen, her især Tange sø. Konsessionen til Tangeværket ophører 2008. Nyt: Sportsfiskerne og DNF er gået i alliance i forsøget på at få lukket værket og genoprettet Gudenåløbet.
Svend Tue Damgaard: Hvad er det for en kommune, vi har? Hvilke udfordringer står den nye
Silkeborg kommune over for? Opgaverne er store på såvel skole-, ældre- som kulturområdet.
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Silkeborg kommune er på 85000 indbyggere, den 11. største i landet, forventes snart at være nr 10.
Vækstkommune på alle områder: befolknings-, erhvervs- og indkomstmæssigt. Regeringen har
bevilget ekstra 0,5% til kommunerne. Silkeborg kommune indbyggertal vokser med 1,7%.
Skolebørneantallet stiger kraftigt, i Ansområdet med 3,4%. Større fødselsrate end forventet i 2006.
Alle disse forhold udfordrer kommunen. Børnepasning, skole og ældreområdet har høj prioritet, skal samkøres med traditionerne og ordningerne fra de gamle kommuner. Ny kommunalplan for
erhvervsudvikling og vejudvidelse i 2008. Biblioteker er nedlagt. Musikskole støttes. Kommunen
arbejder konstruktivt på regeringens motorvejsføringsplan. Kommunen afventer oplæg om Tange
Søs fremtid, inden den udtaler sig konkret om forholdene ved Tange sø. Lokalrådets holdning er
vigtig i den sammenhæng.
Lokalrådene får høringsret for lokale projekter. Modsat er det vigtigt, at også lokalrådene
selvstændigt spiller ud over for Silkeborg kommune. Kommunen anerkender det frivillige arbejde
og vil være opmærksom på at støtte de opgaver og arrangementer på kulturområdet som private og
lokale tager initiativ til.
Nærdemokratiudvalget ønsker involvering, - at der sættes ord på, hvordan man lokalt ønsker udformet kommunale planer, inden der ”sættes streger”. Således ønsker kommunen, at Ans/Grønbæk
området selv udformer og tænker planer igennem for områdets indretning.
Ad 4. Bemærkninger til politikere om lokalråd:
Affaldscontainere er flyttet fra Brugsens parkeringsplads til Rutebilstationsarealet. Der er en dårlig
moral omkring den måde, visse borgere skaffer sig af med sit affald. Hvad gør vi?
Der ønskes bedre forhold for ældremotion. Janne tilbød sig straks med et DGI samarbejde.
Grønbæk by har profileret sig med Grønbæk-uge i anledning af 250året for præstegårdens
opførelse. Kunne med held drage nytte fælles kulturbærende initiativer i kommunen.
Dagplejen mangler samlingsrum. Det gamle vandrehjem er kasseret. Hvad gør Lokalrådet?
Lokalefordelingen på skoler og haller er blevet centraliseret. Kommunen køber timer i hallerne.
Derfor ønsker man indflydelse på fordelingen af lokalrene.. De centralistiske form er dog blevet
revideret, så man lokalt kan indsende forslag over den plan, man lokalt har udarbejdet, til
kommunen. Så kan kommunen fylde ud senere.
Der deltog hen ved 80 borgere i det første stormøde i Lokalrådets tid. God stemning og god debat.

Referat ved Knud Ove Mandrup.

