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Referat af lokalrådsmøde i Ans lokalråd onsdag den 21. november 2007. Mødet fandt sted i 
AIKC-hallen. 
 
Til stede: Janne Grud Hansen, Søren Erik Kongensgaard, Jørgen Nielsen, Anders Laursen, Bent 
Fahlberg, Niels Villumsen, Jan Nielsen og Knud Ove Mandrup 
Afbud: Torben Andersen 
 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 
 
2. Opsamling 
Intet referat at godkende. Siden sidst har Knud Tybirk, Kjellerupegnens Udviklingsråd, forespurgt, 
om han må komme og deltage i et møde i lokalrådet i Ans. Hans tanke med at komme skulle være 
at informere om, hvad udviklingsrådet arbejdede med. Knud Tybirk inviteres. Janne kontakter ham. 
 
3. Høringssvar – og procedurer omkring det 
a) Der var enighed i lokalrådet om, at kommunens måde at takle begrebet ’høringssvar’ var forvir-
rende. På skoleområdet (ang lukninger af skoler i kommunen) kom der politiske meldinger midt i 
høringssvarperioden. Andre steder blev borgerne slet ikke hørt, f.eks. med hensyn til valgsteder i 
forb. med folketingsvalget. Således var der megen utilfredshed med lukningen af valgstedet i Nør-
skovlund. Det bør påtales (er vist sket). 
b) Med hensyn til høringssvarene ang. Silkeborg kommunes forslag til strukturudvalget 2007-2011 
er der fra Ans Lokalråd indsendt et grundigt og fyldigt høringssvar (se dette). Vigtigt i forbindelse 
udarbejdelse af høringssvaret har været, at lokalrådsrepræsentanter har inddraget interesse- og vi-
densgrupper i lokalområdet, så et fyldigt og veldokumenteret materiale har kunnet sendes til kom-
munen fra Ans-Grønbæk lokalområde.  
c) Høringssvaret er også brugbart som materiale, når vi skal udarbejde ’Huskeseddel’ til kommu-
nen, - og selv være kommunens ’huskeseddel’ i lokalområdet.   
d) Kommunens lokaludvalgsforslag er trukket tilbage. Nu afventer vi udkast til samarbejdsaftale. 
Når dette udkast foreligger ønsket det præciseret, hvornår og på hvilke områder, der skal indsendes 
høringssvar.  
e) Bent Fahlberg gjorde opmærksom på, at der i høringssvaret manglede ønsket om ’ordnede for-
hold’ med svømmebassinet i AIKC-hallen. Dog, der forhandles for øjeblikket, så en ordning for-
håbentlig kommer i stand inden længe.   
 
4. Huskeliste 
Lokalrådet afventer at få ’tilsendt’ en skabelon fra kommunen, hvori vi kan indplacere den huske-
liste, vi er blevet bedt af kommunen om at levere. Vi har et godt materiale liggende i høringssvaret.  
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5. LAG 
Der er indkommet invitation til at deltage i et møde, LAG står for. Silkeborgegnens Lokale Aktions 
Gruppe ønsker at informere om de muligheder, der ligger i at være tilsluttet LAG. Jan Nielsen del-
tager i mødet torsdag den 29. november i Skovhuset, Hedevej 1, Fårvang.   
 
6. Møderække i foråret 2008 
Vi kan ikke forvente, at kommuneplanen/strategiplanen vil foreligge allerede i foråret. Men vi kan 
ved et stormøde præsentere lokalrådets høringssvar for borgerne i Ans og Grønbæk. Mange nye og 
spændende forslag ligger her og venter på at blive præsenteret. En tanke kunne være at få Knud Ty-
birk til at komme med et kort indlæg om Kjellerupegnens Udviklingsråds strategiplan for området. 
Stormøde: Tirsdag den 11. marts kl 19.00 i AIKC-hallen. Niels reserverer. 
Næste lokalrådsmøde: Onsdag den 16. januar kl 16.30 og onsdag den 20. februar kl 16.30 i 
AIKCs lokaler. 
 
7. Eventuelt: Intet 
  
Ref Knud Ove 
 


