Ans lokalråd
Referat: Møde i lokalrådet. 26. januar 2010
Tilstede:
Jan Nielsen, Arne Pedersen, Helen Nøhr, Jørgen Nielsen, Jarl Gorridsen.
Afbud:
Marie‐Louise Hinge, Annette M. Poulsen
Referent: Jarl Gorridsen
1. Projekt cykelssti på vejen mod Kjellerup
Berit Hvid havde rettet henvendelse til Lokalrådet vedr. sine tidligere kontakter til Viborg Amt og Kjellerup
Kommune om etablering af cykelsti på en strækning fra Ans mod Kjellerup. I forbindelse med Lokalrådets
møde med Silkeborg Kommune vedr. Ans Søbred vil projektet blive taget med og forelagt.
2. Valg til Nærdemokratiudvalget
Ans Lokalråd stiller ikke med kandidater til valget.
3. Projekt Ans Søbred
Projektgruppen, der består af Axel Hansen (Borgerforeningen), Per K. Andersen (ASK), Christian Dolberg
(Jolleklubben) og Jarl Gorridsen (Lokalrådet) har haft første møde. Der laves en kort projektbeskrivelse, som
forelægges kommunen i et møde. Dette møde er aftalt med Kommunens kontakt til Ans, og det finder sted
medio februar.
4. Cykel‐ og gangsti over Tange Sø
I forbindelse med mødet nævnt under punkt 3 afgøres det, hvorvidt dette projekt skal indgå som en del af
Tange Søbred eller skal udskilles som et selvstændigt projekt, som Lokalrådet vil gå i dialog med Silkeborg
og Viborg Kommuner om.
5. Hundeskov
Projektet sættes i gang i samarbejde med Silkeborg Kommune. Skoven ved ”Dyrlægebakken” (Syd for
legepladsen bag ved lægehuset) renoveres i et eller andet omfang og hegnes, således fritgående hunde og
deres ejere kan lege i området.
6. Landsby Pedel
Mulighederne for ansættelse af en landsbypedel i Ans blev drøftet. Der er ikke tilgængelige midler lige nu,
men der arbejdes videre på sagen.
7. LAG kontakt
Der har ikke været nogen aktiv kontakt siden fællesmødet i november. Jarl genoptager kontakten i
forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelse til Ans Søbred

8. Møder i 2010
Der er aftalt følgende møder i 2010. Alle møder finder sted kl. 19.00 i AIKC:
30. marts, 26. maj, 31. august, 26. oktober

