Ans lokalråd
Referat: Møde i lokalrådet. 5. Maj 2009
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Jan Nielsen, Arne Pedersen, Lars Andersen, Marie Louise Hinge, Jørgen Nielsen, Jarl Gorridsen.
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Helen Nøhr, Annette M. Poulsen
Referent: Jarl Gorridsen
1. LAG og muligheder for tilskud (Jan og Lars)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

LAG er midler, som primært er tilgængelige for projekter indenfor fritidsliv, natur, kultur.
Finansieringsprincippet er en egen finansiering på 50% (f.eks. via fonde). Derefter finansieres 25%
af kommunen og 25% af LAG midlerne.
Eksempler på finansierede projekter: Multibane i Thorning (125.000), Blichers fodspor (35.000) og
”Smag Silkeborg” (25.000)
LAG er villig til at give rådgivning i forbindelse med udvælgelse og beskrivelse af potentielle
projekter.
Projektstørrelse på ca. 100.000 ville være en god størrelse.
Det gives ikke til vedligehold
AIK‐Center kunne være en mulighed for at søge midler
Jan og Lars udarbejder forslag til web‐indlæg, Ans‐avisen og til de forskellige klubber og foreninger i
Ans, således vi i Lokalrådet kan få et bredt udbud af idéer til LAG‐projekter

2. Information fra fællesmøde for lokalrådene (Jørgen)
‐
‐

Der var få fremmødte
Konklusionen fra kommunen var at der var meget få midler til projekter på trafikplan,
kommuneplan og huskeseddel.

3. Status på kommuneplan og huskeseddel
‐
‐
‐
‐

Processen omkring kommuneplan og huskeseddel kører nu i kommunalpolitisk regi indtil
september 2009.
Der er ikke reel mulighed for påvirkning fra Lokalrådets side i den proces
Miljøcenter Århus har en central rolle i forhold til afgørelser i området
Processen er nu:
o 1. Maj. Offentliggørelse af alle indsigelser på kommunens hjemmeside.
www.silkeborgmommune.dk
o 4. Juni. Forvaltningens indstilling af indkommende forslag offentliggøres på websitet
o 22. Juni. Forventet vedtagelse af trafikplan og kommuneplan i byrådet
o September. Offentliggørelse af trafik og kommuneplanen i vedtaget form.
 Jarl sørger for at de tre punkter kommer på nettet og indsendes til avisen

4. Lokalrådets brug af Ans Avisen
‐

Vores referater fremsendes og redigeres eventuelt.

‐
‐

Specialopgaver søger redaktionel optagelse i avisen. F.eks.: LAG‐projektet under pkt. 1.
Avisens Facebook‐gruppe aktiveres ift. Lokalrådet. Marie Louise tager opgaven.

5. Kommende aktiviteter for Lokalrådet
Følgende punkter blev defineret som kommende arbejdsområder for Lokalrådet:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

LAG‐projekter gennem borgerinvolvering
Broen som Lokalrådets primære projekt
Kontakt til kommunen omkring Lyngbakkerne
Etablering af hundeskov
Vedligeholdelse af Sti‐systemet
Vedligehold og rengøring af søbred

Vi besluttede af etablering af cykel‐gangsti over den eksisterende bro over Tange Sø skal være et fokus
projekt for Lokalrådet. Jørgen, Helen og Marie Louise igangsætter aktivt arbejde med projektet. I processen
vil Lokalrådet søge information og støtte fra: Kristian Pihl‐Lorentsen, Bent Kornbech, Bjerringbro Lokalråd,
Silkeborg Kommunes Teknik & Miljø.
6. Nyt fra Grønbæk og Ans
‐

Lokalrådet vil optræde synligt i forbindelse med ”Open by night” og Pramdragerfesten, hvor
forslagskasser var en måde at indsamle input.

7. Eventuelt
‐

‐

Lokalrådet vil bakke aktivt op om Grønbæks forsøg på at få fartmålere i byen (stærekasser). Vores
anbefaling til Grønbæk er at finde den trafikansvarlige i politiet for regionen. Henvendelsen
omkring stærekassen bør præsenteres for den trafikansvarlige, som derefter kan anvise den rigtige
proces i systemet.
Mødefrekvensen er nu 2 måneder. Den blev diskuteret. Næste møde er d. 30. Juni.

Eventuelle spørgsmål til referat mailes til jarlgorridsen@gmail.com eller ring på 24864012/86185383.

