Ans Lokalråd
8643 Ans by
Referat af lokalrådsmøde i Ans lokalråd onsdag den 6. juni 2007. Mødet fandt sted i AIKChallen.
Til stede: Janne Grud Hansen, Søren Erik Kongensgaard, Jørgen Nielsen, Anders Laursen, Torben
Andersen, Knud Ove Mandrup
Afbud: Niels Villumsen, Jan Nielsen, Bent Fahlberg

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra 21. marts 2007
Godkendt
3. Opfølgning på stormøde 14. maj 2007
a) Dyrlægehøjen: Torben undersøger, hvem der har ansvaret for naturplejen på højen.
b) Bredbånd: Tidspunktet for tilslutning til bredbåndsnettet kendes ikke. Der forventes et informationsmøde inden tilslutning. Janne kontakter firmaet, der står for nedlægningen af kabler. Reetableringen er for dårlig. Ujævn flisenedlægning.
c) Dagplejerum: Janne undersøger, hvilke informationer dagplejerne har fået ang lokale. Desuden
rettes der henvendelse til børn og -ungeudvalget i Silkeborg kommune for at få klarhed over, hvilke
planer der ligger.
d) Affaldscontainer: Torben undersøger muligheden for at flytte affaldscontainerne fra rutebilpladsen til pladsen ved rensningsanlægget.
e) Lokalefordeling: Er ordnet. Lokaler fordeles nu lokalt.
f) Regionen har meddelt på deres hjemmeside, at der er motorvejsplaner for linieføringen A 26.
g) Ældregymnastik: DGI senioridræt har meldt ud, at de er interesseret i seniorgymnastik. Janne og
Harry Regin Christensen vil deltage i udvalg desangående.
4. Kjellerup Egnens Udviklings Råd (KEUR)
Grethe Hjul Mandrup repræsenterer Lokalrådet for ’kulturdelens’ vedkommende i KEUR.
Torben Andersen spørger Jes Frost, om han vil repræsentere lokalrådet i ’turistdelen’. Hvis ikke, så
sørger Jørgen Nielsen for et indlæg på Ans Bys hjemmeside i håb om, at nogen melder sig, eller
nogen kan anbefale én.
5. Lokal Aktions Gruppe
Lokalrådet har modtaget invitation til stiftende møde af Lokal Aktions Gruppe for Silkeborg
Kommune. Ingen kunne deltage i mødet. Janne melder tilbage, at vi ikke bliver repræsenteret.
6. Genbrugsplads
Se under pkt 3 d
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7. Rutebilstationen
Niels følger situationen omkring rutebilstationen tæt på.
8. Foreninger i Fællesnævneren
Lokalrådet har fået en forespørgsel om, hvem Lokalrådet repræsenterer. Repræsenterer den alle foreningerne, - også dem, der ikke står nævnt i Fællesnævneren. Svar: Lokalrådet repræsenterer borgerne i Lokalområdet. Alle foreninger såvel som borgerne er naturligvis velkomne til at gøre brug
af Lokalrådets kontakter.
9. Evt
a) Henvendelse om indstilling af ”Årets Landsby”. Ingen af lokalområdets ’landsbyer’ opfylder
betingelserne for at blive nomineret.
b) Skal lokalrådet deltage i Open By Night 16. august 2007? Ja. Plancheudstilling om Lokalråd
bestilles hjem, ved Janne. Mulige standplads-personer: Søren Erik, Jan, Niels, Torben.
10. Næste møde
Torsdag den 9. august 16.30 i AIKC-hallen. Her drøftes oplæg til Lokaludvalg i Silkeborg kommune. Høringssvar sendes inden fredag den 24. august 2007 kl 12.00.
Ref Knud Ove

