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1. Projekt Ans Søbred – Del II
Jarl er kontaktperson til kommune og LAG på dette projekt og gengav forløbet:
‐ Ønskeliste fra Ans Lokalråd og Borgerforening er indgivet
‐ Møde med kommunen primo 2010 (Mette Vissing & Bodil D. Petersen) på baggrund af ønskeliste
‐ Kommunen har udfærdiget første‐vurdering af oplægget og overdraget projektet til Kultur og Fritid
‐ Møde med Birgit Bieling og Torben Nielsen, som er de nye kontakter fra Kultur og Fritid. Birgit og Torben
gengav essensen fra kommunens notat og fik Lokalrådets kommentarer (Maj 2010).
Status er nu, at Kultur og Fritid skal se på kommentarer og udarbejde et forslag, som menes at kunne være
grundlag for den endelige projektbeskrivelse.
De næste trin er herefter:
‐ Udarbejdelse og indsendelse af endelig projektplan af Lokalråd og områdets interessenter
‐ Godkendelse af Silkeborg Kommune og ejerne (Også Gudenaacentralen)
‐ Ansøgning om midler til projektet
‐ Gennemførelse af projektet, såfremt midlerne kommer
2. Gang‐ og cykelsti over søgen
Projektet er indgivet til Silkeborg Kommune og vores kontakt. Det er videregivet – og Jørgen følger op på
projektets status. Under alle omstændigheder skal det gennemføres sammen med Viborg Kommune.
3. Hundeskov
Hundeskoven er ved at blive etableret, og vi sigter efter en indvielse primo juli.
4. Spareforslag fra kommunen omkring bogbus
Det blev aftalt, at vi fortsætter med at lægge pres på kommunen omkring en eventuel nedlæggelse af
bogbusserne (som allerede er beskåret). Flere relevante input i sagen:
‐ Svækkelse af yderområder
‐ Svækkelse af service til ældre eller bevægelsesbesværede borgere
‐ Dansk litteratur‐ og oplysningstradition brydes
Jarl ser, om vores pres kan understøttes af Midtjyllands Avis. F.eks. i samarbejde med journalist, Jens
Andersen, der dækker skoleområdet.

5. Udnyttelse af AIKC
Lokalrådet udfyldte og indgav (Jørgen Nielsen) spørgeskema fra Ans Avisen vedr. brug af hallen. Der kom
mange gode forslag, og flere af dem bør forfølges:
‐ Familie‐ og kulturaftner med frivillige udstillere og optrædere. Idéen er, at der skal være et tema,
som vil være stærkt nok til at folk med evner vil stille sig til rådighed. Det kunne være: Lokale
musikere/talenter, Kunstaften, Breakdance/moderne dance, Spilleaften, Spejdere og foreninger,
teater
‐ Filmaftner og sodavandsdisko
‐ Private arrangementer: Fødselsdage, polterabener, firmaarrangementer
6 & 7. Møde og efterårsaktiviteter
Søbred og gang/cykelsti er hovedaktiviteterne for Lokalrådet. I efteråret er følgende dato’er aftalt:
‐
‐

Tirsdag den 7. september
Tirsdag den 2. november

Alle indkommende forslag til dagsorden sendes til jarlgorridsen@gmail.com
7. Eventuelt
Ingen kommentarer
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