Ans Lokalråd
8643 Ans by
Referat af lokalrådsmøde i Ans lokalråd tirsdag den 18. marts 2008. Mødet fandt sted i
AIKC-hallen.
Til stede: Janne Grud Hansen, Søren Erik Kongensgaard, Jørgen Nielsen, Anders Laursen, Jan
Nielsen, Torben Andersen og Knud Ove Mandrup.
Fraværende: Niels Villumsen, Bent Fahlberg
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat 20. februar 2008
Godkendt
3. Borgermødet den 11. marts - opsamling
God deltagelse ved borgermødet 11. marts, - ca 80 deltagere.
På anbefaling af tilstedeværende kommunalpolitikere på borgermødet den 11. marts bestemte
lokalrådet sig for at konkretisere det høringssvar til udviklingsstrategien, som tidligere er indsendt
til kommunen. Inden 5. april skal forslag til kommunalplan indsendes. Især byudviklingen med
vejføring, industriudvikling og beboelse blev drøftet og konkretiseret.
Janne udarbejder forslag på grundlag af eksisterende høringssvar. Forslag sendes til Lokalrådet til
godkendelse.
Lokalrådet havde en drøftelse af dets opgave. Selvforståelsen er, at man ikke ønsker af være et
’sogneråd’, - altså politisk. Men i dette tilfælde fandt man det betimeligt, at man nedfældede og
formulerede de ideer og tanker, som har været fremherskende blandt borgerne i Ans og Grønbæk.
Fornemmelsen er den, at byrådspolitikerne ønsker et lokalt medspil i den kommende kommuneplan.
4. LAG
Punktet blev udskudt til næste møde.
5. Opfølgning – diverse fra kommune
Nærdemokratiudvalget ønsker åben dialog med lokalrådene. Man ønsker at fornemme, hvad
lokalrådene gør sig af tanker om demokrati og udvikling i storkommunen. Helen Nøhr er valgt som
lokalområdets repræsentant. Hun er valgt for 4 år. Lokalrådet er positivt over for et møde.
6. Tilgængelighedsguide
Kommunen ønsker udarbejdet en tilgængelighedsguide på handicapområdet. Man ønsker kortlagt,
hvordan tilgængeligheden er på/til de offentlige rum i kommunen, - som man skriver på steder som:
biograf, musiksteder, forsamlingshuse, camping, fiskepladser, butikker, læger, tandlæger, elevator,
toiletforhold (hvad med kirker? Undskyld, min bemærkning ’KOM’).
Niels Villumsen blev foreslået som deltager i udarbejdelsen. Desuden blev Vibeke Godrum bragt i
forslag.
7. Næste møde
Onsdag den 21. maj kl 17.00 i AIKC-hallen

Referat ved Knud Ove Mandrup

