Ans Lokalråd
8643 Ans by
Referat af lokalrådsmøde i Ans lokalråd onsdag den 20. februar 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.
Gæst: Knud Tybirk
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat 21. nov. 2007
Godkendt
3. Knud Tybirk om Kjellerupegnens Udviklingsråd (KEUR) - debat
Knud Tybirk var indkaldt med henblik på en orientering om Kjellerupegnens udviklingsråd.
a) KEUR blev skabt i forbindelse med nedlæggelse af Kjellerup kommune, før alle lokalrådene kom
op at stå. Fra Kjellerup kommune blev der givet midler til at inspirere og udvikle lokale initiativer i
den gamle Kjellerup kommune. Siden er Lokalrådene så kommet op at stå og en ny situation er
opstået. Derfor ser KEUR i dag sig selv som et slags ’overgangsråd’, der måske nedlægger sig selv
om et par år.
b) Sålænge der er penge i KEUR til projekter vil rådet bestå. Der er ca en kvart million kr der kan
søges.
c) Silkeborg kommune har indkaldt forslag til lokalplan 2009. Det er udelukkende sket på kommunens hjemmeside og ikke ved direkte henvendelse til lokalrådene. Forslagene skal være kommunen
i hænde senest 5. april. Denne form for forslagsindkaldelse er meget utilfredsstillende og kritisabel.
Man burde sende skrivelse direkte ud til lokalrådene.
Spørgsmålet er nu, om vi skal mødes til et fællesmøde i KEURs område. I Ans er der borgermøde
den 11. marts, hvor tanker og ideer kan udvikles. Et udspil til et fælles områdemøde kunne lægges i
hænderne på Rasmus Viuff, Kjellerup Tidende. Det haster, hvis indspil til lokalplan 2009 skal nås.
4) Spørgsmålet er også, om lokalområderne og lokalrådene i området har noget til fælles? Er vi ikke
mest ’lokalegoister’? KEURs opgave kunne være at få de fælles interesser frem og koordinere dem,
med andre ord være samlende ’power’ i området, så de midler, der findes i KEUR, bruges til fælles
gavn. Apropos midler: Der findes også midler i LAG, penge til projekter i det nuværende Silkeborg
kommune.
5) Forslag til anvendelse af KEURmidler: Fælles skrift og præsentation af området dækkende den
gamle Kjellerup kommune, med tildelte sider til lokalområderne.
6) Der er generalforsamling i KEUR den 28. marts. Jørgen Nielsen deltager. Ans Lokalråd anbefaler, at Jørgen vælges til KEURs bestyrelse.
4. Borgermødet den 11. marts – afvikling
Gert Lassen (formand for LAG) er blevet inviteret til at orientere om LAG Silkeborg. Ideen er, at
borgerne skal kunne informeres om de muligheder, der ligger i at søge midler til lokale projekter.
Gert Lassen kommer dog ikke (ikke mere formand), men der sendes en substitut.
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Tidsplan for Borgermødet:
19.00 – 19.45: LAG, information – debat og spørgsmål
19.45 – 20.15: Indlæg om de enkelte projekter i Ans Lokalråds høringssvar om udviklingsstrategien
i Silkeborg kommune
20.15 – 20.30: Pause
20.30 – 21.30: Debat om høringssvar, - forslag til kommunens lokalplan 2009
Følgende opgaver:
Huskeliste:
Anders Laursen kontakter Rasmus Viuff, dvs avisen
Janne Grud laver annonce
Janne og Anders inviterer alle lokalpolitikere og borgmester Jens Erik Jørgensen
Jørgen Nielsen kopierer høringssvar i 50 expl.
Jørgen Nielsen får lavet lokalplanskort, der følger høringsvaret.
Jan Nielsen trykker og distribuerer plakater
Niels Villumsen aftaler med AIKC, kaffe, øl, vand mm.
Lokalrådet mødes 18.30 til bordsopstilling.
5. Evt
I anledning af Odd Fellows 100 år jubilæum udloddes der nogle penge til almennyttige formål.
Hvad med gyngemåtter til gyngestativerne på legepladserne?

Referat ved Knud Ove Mandrup

