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1. Fornyet konstituering
Lars Andersen har valgt at udtræde af lokalrådet. Det har affødt følgende:
‐
‐
‐

Marie Louise Hinge deltager ikke længere som suppleant men som medlem af rådet. Der er på
nuværende tidspunkt ikke suppleanter til lokalrådet i Ans (men kun de 7 fuldgyldige medlemmer)
Jan Nielsen overtager Lars Andersens plads i Kjellerupegnens Udviklingsråd. Formodningen er at
der stadig er midler at søge.
Jan Nielsen fortsætter kontakten til LAG og arbejdet med identifikation af projekter. I relation til
LAG og midlerne heri til projekter indenfor fritid og kultur (se referat fra 5. Maj 2009) er der
følgende ekstra bemærkninger:
o Der er ikke kommet forslag fra borgerne i Ans på baggrund af opfordringen fra Lokalrådet i
avisen
o Jarl Gorridsen vil undersøge det oprindelige projekt Ans Søbred for at lave udkast til, hvordan
Ans kan søge LAK midler til udbygning af Ans Søbred med shelters, bålplads, infotavler mv.
Jan Nielsen og Jarl Gorridsen vil på baggrund af en indledende projektbeskrivelse tage
kontakt til LAG sekretariatet

2. Status for Kommuneplan
Jørgen redegjorde for status, og kom bl.a. ind på:
‐ De 4 grunde øst for Ans (på søsiden af Marca‐bygningen) etableres ikke
‐ Boligområde ved Handal begrænses
‐ Grusgaven bag Ternevej og Mågevej kan ikke inddrages til byggegrunde
3. Opsamling på huskelisten
Der blev fordelt nogle specifikke opgaver:
‐
‐
‐

Der er en detaljeret plan over vedligehold og rengøring af toiletfaciliteterne ved Ans søbred. Rådets
medlemmer opfordres til at gå forbi og kontrollere, at tilsynet fra kommunen overholdes.
Helen Nøhr forespørger kommunen omkring vedligehold af Søbreddens balustrade.
Anette Poulsen forespørger kommunen om status på sportspladsen ved Grønbæk, hvor de fleste
legeredskaber er fjernet uden nogen tilkendegivelse af fremtidige planer.

4. Status LAG
Se punkt 1 ovenfor.

5. Status projekt gangsti/cykelsti over Tange Sø
Jørgen Nielsens brev til Silkeborg og Viborg Kommune og diverse interessenter e modtaget. Viborg
Kommune har skriftligt tilkendegivet, at de vil behandle sagen. (ved Lene Jensby).
Jarl Gorridsen følger telefonisk op på vores henvendelse til formand for teknisk udvalg, Hanne Bæk Olsen.
6. Status på grusgrav, cykelsti og trafiksikring i Grønbæk
Etablering af ny grusgrav forstærker argumentet for cykelsti mellem Ans og Grønbæk.
Anette Poulsen tager kontakt til kommunen vedr. status på trafiksikring i henhold til kommunens tidligere
positive tilkendegivelse herom.
7. Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune
Lokalrådet til beslutning om ikke at deltage aktivt i arbejdet, men koncentrere kræfterne om de lokal
projekter i Ans‐Grønbæk‐området.
8. Nyt i byen
Der er anledning til bekymring om tiltagende tilfælde af hærværk og semivoldelige adfærd. Lokalrådet har
tidligere drøftet et initiativ for at få politiet og skolen til at gøre en pædagogisk indsats sammen. Helen
Nøhr tager kontakt til skolen for at drøfte mulighederne for et besøg fra politiet i de store klasser.
Næste møde er 1. september 2009. Alle forslag til Lokalrådet kan sendes til Jarl Gorridsen på
jalgorridsen@gmail.com eller via et af lokalrådets medlemmer.

