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Referat af lokalrådsmøde i Ans lokalråd tirsdag den 3. juni 2008. Mødet fandt sted i AIKChallen.
Til stede: Janne Grud Hansen, Søren Erik Kongensgaard, Jørgen Nielsen, Anders Laursen, Jan
Nielsen, Torben Andersen, Niels Villumsen, Bent Fahlberg og Knud Ove Mandrup.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat 18. marts 2008
Godkendt
3. Planlægning af valg til efteråret
Der var forslag om at lægge lokalrådsvalget samme dag som valg til Menighedsrådet, der finder
sted tirsdag den 11. november. Forslaget blev vedtaget.
Niels Villumsen reserverer lokaler på Ans Kro til formålet. Navne på kandidater til kommende
lokalråd skal være indsendt senest 23. september. Janne Grud skriver info til foreningerne med det
samme og beder dem om at finde kandidater til kommende Lokalråd. På Fællesnævnermødet den
12. august får foreningerne en ekstra påmindelse. Der skal naturligvis omtale i Fællesnævneren:
september-oktober-november-nummeret.
4) Siden sidst og orientering fra Fællesmøde 28. maj i Silkeborg
a) Møde med Anne Mette Vissing, Silkeborg kommune, om kommende kommuneplan og vore
indsendte forslag til udvikling i Ans-Grønbæk området. Positivt møde. Der blev lyttet og reflekteret.
b) Der er ikke planer om udstykning af flere grunde i Ans foreløbig. En ansat i kommunen, Anne
Søgaard, skulle have udtalt, at nu gælder det Kjellerup og Thorning. Jørgen Nielsen kontakter
kommunen. På Hjortevej og Hermelinvej skulle der være flere muligheder, - på sigt også Søndermarksgade. Det er vigtigt at videreudvikle lokalområdet. Ans er et attraktivt bosted, - ikke mange
boliger til salg i øjeblikket.
c) Jørgen Nielsen kontakter i samme forbindelse Kjell Aagaard for at høre, om embedsmandssystemet er sat til at bestemme og udtale sig om kommuneplaner, - eller det er politikerne? Jørgen
Nielsen inviterer desuden politikere valgt i lokalområdet til et møde i Ans tirsdag den 9.
september kl 19. Det drejer sig om Kjell Aagaard, Evald Vestergaard, Steen Vindum, Erling Prang,
Hans-Jørgen Hørning, Svend Thue Damgaard, Jørgen Rask. På dette møde vil vi sætte AnsGrønbæk områdets udvikling på dagsordenen og klæde dem på til fremtidige forhandlinger, så de
kan stå stærkest muligt over for embedsmandssystemet.
d) På Fællesmødet den 28. maj erfarede Jan Nielsen og Søren Erik Kongensgaard, at andre
lokalråd var meget detaljerede i deres forslag til kommuneplanen. Ans lokalråds fornemmelse er, at
alle synspunkter, som er fremsat dels af lokalrådet selv, dels af enkelte borgere var registreret og
tegnet ind som skitseforslag på kort over området, jfr mødet med Anne Mette Vissing, pkt 4a.
e) Den planlagte samarbejdsaftale er endnu ikke lavet og forelagt. Hvor bliver den af? Hvor bliver
den omtalte ’huskeliste’ af? Til september?
f) Efter en toårsperiode i Lokalrådet er det svært at se, hvad der er kommet ud af arbejdet. Ny Silkeborg kommune har skullet køres i stilling. Der har været mange smukke og store planer fra kommunens side og især mange skrivelser og flotte formuleringer, - men meget lidt konkret. Som lokalråd

2
er erfaringen den, at vi er blevet spurgt om meget, men at der ikke er megen tilbagemelding på alle
vore høringssvar. Endvidere mener vi, vi som Lokalråd burde have haft indflydelse på, det er blevet
udmeldt på små hjemmesider, der ikke ligefrem har været særligt iøjnefaldende og synlige. Vi har
selv skulle finde, hvad der var væsentlig. Økonomisk støtte til arbejdet i Lokalområdet har der ikke
været.
Vi må så også erkende og se i øjnene, at vi først om nogle år kan se og måle, om den indflydelse og
det arbejde vi har gjort i Lokalrådet, de forslag, vi har lagt frem, er blevet til noget. Det kan de kommende valgte lokalråd måske se, - om dette første lokalråds forslag og arbejde er blevet omsat til
noget konkret i lokalplanen for Ny Silkeborg kommune.
5) Eventuelt
Inden kommende valg skal der holdes et årsmøde. Årsmødet findes sted tirsdag den 7. oktober kl
19.00 i AIKC-hallen. Dagsorden iflg vedtægterne.
Næste lokalrådsmøde tirsdag den 9. september (efter politikermødet)
Forespørgsel fra Filip, redaktøren af ’Tæt på’ om nogen vil bidrage med en artikel om borgerinddragelse. Ingen meldte sig til at skrive, måske pgr af manglende tid, ideer, emner.
Referat ved Knud Ove Mandrup

