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Referat af lokalrådsmøde i Ans lokalråd onsdag den 16. januar 2008. Mødet fandt sted i 
AIKC-hallen. 
 
Til stede: Janne Grud Hansen, Søren Erik Kongensgaard, Jørgen Nielsen, Anders Laursen, Bent 
Fahlberg, Niels Villumsen, Jan Nielsen, Torben Hansen og Knud Ove Mandrup. 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat 21. nov. 2007 
Godkendt 
 
3. Opsummering – huskeliste 
Lokalrådet venter på en ’huskeliste’, en ’skabelon’ fra kommunens udviklingsstrategiudvalg. 
Der laves en lokal ’huskeliste’. Huskelisten lægges på Ans Lokalside. Enhver i lokalområdet skal 
have mulighed for at maile forslag til listen.  
 
Intern huskeliste: 
a) Udkast til samarbejdsaftale med Silkeborg kommune: Afventer udspil fra kommunen 
b) Kontakt til andre lokalråd: Det ville være godt med et netværk, der informerer om, hvad andre 
lokalråd arbejder med 
c) Taxakørsel: Intet nyt, men lokalrådet holder kommunen fast på, at kørsel for invalide og ældre 
skal forbedres, især i landdistrikterne.  
d) Dagplejelokale: Dagplejesamlingsstedet er for øjeblikket i Missionshuset. Det er ikke en blivende 
ordning. Janne følger op på sagen. 
e) Affaldscontainer: Det er stadig problematisk med affaldscontainernes placering på 
rutebilstationen. Ønskværdigt med en ’forskønnelse’ af området. Torben følger op på sagen. 
f) Dyrlægehøjen: En arbejdsopgave for Grundejerforeningen og Teknisk Forvaltning i Silkeborg 
kommune. Torben kontakter Forsyningsafdelingen. 
g) Ophalingspladsen ved Ans Søbred: Der er lavet plads til shelters. Skiltning, der anviser vej til 
byen, hvor indkøb kan foretages, er ønskværdig og nødvendig. Torben giver kommunen 
(forsyningsafdelingen) et præg og en henstilling om at foretage skiltning. 
h) Rutebilstationen: Det er kommunen, der ejer det tidligere vandrehjem og selve arealet, hvor 
rutebilstationen ligger. Ans Lokalråd går ind for et torvelignende miljø til forskønnelse af området. 
 
4. Møde med Knud Tybirk – Kjellerupegnens udviklingsråd 
Knud Tybirk har henvendt sig til Ans Lokalråd med tilbud om at give information om 
Kjellerupegnens Udviklingsråd. Han inviteres til næste ordinære Lokalrådsmøde den 20. februar.  
 
5. LAGs info-møde den 29. november i Fårvang 
Jan Nielsen var til stede på mødet i Fårvang. Silkeborgegnens Lokale Aktions Gruppe (LAG) har 
søgt og fået bevilget midler til at udvikle og bevare landdistrikterne, og som det hedder: landlivets 
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mangfoldige kvaliteter og værdier i overensstemmelse med Landdistriktsprogrammet 2007-2013. 
LAG er meget projektorienteret. LAG bygger på lokale foreningsinitiativer. Herfra må ansøgninger 
komme. Anders Laursen kontakter Gert Lassen (Formand for LAG Silkeborg) og inviterer ham til 
deltagelse og fremlæggelse af LAGs formål og opgave ved Stormødet 11. marts.  
I øvrigt er lokalrådene blevet bedt om et høringssvar på landdistriktspolitikken 2007-2013 i 
Silkeborg Kommune. Lokalrådet forholder sig tøvende over for at afgive høringssvar, da man synes 
udspillet er meget ukonkret.  
 
6. Stormøde 11. marts 
Ved mødet 11. marts fremlægges Ans Lokalråds høringssvar på Silkeborg kommunes forespørgsel 
om udviklingsstrategien i kommunen 2007-2011. Høringssvaret fremlægges af de enkelte 
rådsmedlemmer hver for sig på det område, de har undersøgt og beskrevet. De kan inddrage de 
personer, som har bidraget med konkrete og konstruktive forslag til udviklingsstrategien i om 
omkring Ans og Grønbæk.  
Dernæst orienterer Gert Lassen om LAG, Silkeborg (som ovenfor anført)  
Der ønskes ikke noget politikermøde, men politikerne gøres opmærksom på mødets afholdelse, og 
det ses gerne, at de dukker op og deltager. 
 
7. Åbenhed og offentlighed omkring høringssvar 
Det blev besluttet, at offentliggøre lokalrådets høringssvar vedr udviklingsstrategien i Silkeborg 
kommune, lægge det på nettet og sende det til pressen. Janne er ansvarlig. 
 
8. Næste møde 
Onsdag den 20. februar kl 17.00 i AIKC-hallen. 
 
Ref ved Knud Ove Mandrup 
  
       


