Ans Lokalråd
8643 Ans by
Referat af lokalrådsmøde i Ans lokalråd torsdag den 9. august 2007. Mødet fandt sted i
AIKC-hallen.
Til stede: Janne Grud Hansen, Søren Erik Kongensgaard, Jørgen Nielsen, Anders Laursen, Torben
Andersen, Knud Ove Mandrup, Niels Villumsen, Jan Nielsen
Afbud: Bent Fahlberg

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev lagt på mødet, dog med hovedvægten lagt på høringssvar vedr. ’regulativ for
lokaludvalg’.
2. Godkendelse af referat fra 6. juni 2007
Godkendt
3. Lokalrådet og Open by Night
Den kommunale plancheudstilling om lokalrådene i Silkeborg kommune anskaffes og placeres ved
Jyske Bank ved Open by Night arrangementet i Ans torsdag den 16. august. Ved udstillingen skal
folk kunne tilkendegive deres ønsker til lokalrådet. En blank side opklæbes til formålet sammen
med plancheudstillingen. Søren Erik henter udstillingen på kommunen. Udstillingen bemandes fra
kl 19-22. Anders laver vagtplan.
4. Taxa-ordning i lokalområdet
Taxa-betjeningen i yderområderne af kommunen er yderst dårlig. Såvel ved kørsel på korte
strækninger som på sene tidspunkter af døgnet har der vist sig at være dårlig service på taxaområdet. Torben kontakter Kjeld Aagaard Kjærulff, sidder i Teknisk Udvalg i kommunen.
5. Lokaludvalg og høringssvar
Hvad skal vi med lokalråd? Det var spørgsmålet i Ans Lokalråd efter at have modtaget oplæg til
lokaludvalgsstruktur og -regulativ i Silkeborg kommune. Kommunen forventer høringssvar tilbage
senest fredag den 24. august. Lokalrådet gennemgik kommunens oplæg til ny struktur og
regulativerne knyttet dertil. Fornemmelsen blandt alle valgte lokalrådsmedlemmer var, at
kommunen nu helt udraderer lokalrådenes betydning. Et enigt lokalråd protesterer mod
gennemførelsen af kommunens forslag. Den demokratiske proces med valg af lokalråd havner i
demokratisme, hvis kommunens oplæg vedtages og gennemføres.
Janne laver et oplæg til høringssvar. Det rundsendes til lokalrådsudvalgsmedlemmerne, der kritisk
og konstruktivt kommenterer oplægget inden det videresendes til kommunen.
6. Opsamling – siden sidst
a) Dagplejelokaler: Svend Thue Damgaard har på spørgsmål vedr. dagplejerum og -lokaler meldt
tilbage, at kommunen er opmærksom på problemet og er ved at finde en løsning.
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b) Bredbånd: Orienteringsmøde om bredbånd påtænkes holdt 22. august i AIKC-hallen. Showvogn kommer til byen 27.-28. august. Lokalrådet har ikke ansvar for præsentationen af
bredbåndsplanerne. Det er Energi-Midt, der skal sælge varen.
c) Affaldscontainere på rutebilsstationen: Teknisk Forvaltning ved Egon Hag, vil undersøge
muligheden af at placere containerne ved porten til rensningsanlægget. Det er OK for by og
lokalråd.
d) Dyrlægehøjen: Torben har ikke nået at kontakte de ansvarlige for naturplejen på dyrlægehøjen.
Det vil ske.
e) Ophalingspladser ved Tange Sø: Etableres efter Folk-festivalen, der afholdes den 18. august..
Shelters er opstillet.
f) Nærdemokratikonference: Lørdag den 27. oktober kl 10-16
g) Referater: Det blev besluttet at offentliggøre referater fra lokalrådsmøderne ved at lægge dem på
Ans Bys hjemmeside.
10. Næste møde
Onsdag den 19. september i AIKC-hallen.
Ref Knud Ove

