
Konstituerende møde i Ans Lokalråd d. 13. januar 2011. 
 
Tilstede: 
Karl Fihl, Helen Nøhr, Marie Louise Hinge, Joan W. Nielsen, Frede 
Haurum, Paw Nielsen, Jarl Gorridsen (referent). 
 
 
 
1. Konstituering 
Det nye Lokalråd i Ans er konstitueret med følgende medlemmer og 
særlige poster: 
 
Karl Fihl (Formand) 
Helen Lykkegaard Nøhr (Næsteformand) 
Marie Louise Hinge (Kasserer) 
Joan Würtz Nielsen 
Frede Haurum 
Paw Nielsen 
Jarl Gorridsen (Sekretær) 
 
2. Andre særlige opgaver 
Kjellerupegnens udviklingsråd - Paw Nielsen 
Ans Skole - Jarl Gorridsen 
Fællesnævneren – Joan W. Nielsen 
Grønbæk - Joan W. Nielsen 
 
3. Parkering ved Fritten og Børnehaven 
Fritten: Jarl tager via sin plads i skolebestyrelsen kontakt til ledelsen på 
Ans Skole og Fritten omkring en forbedring af parkering ved hentning og 
bringning af børn. Silkeborg kommune har tilkendegivet, at de gerne vil ud 
at bese området. Der er planlagt 30 parkeringspladser ved den nye 
børnehave. Jarl har talt med børnehaven og kommunen vil ved besøg 
ligeledes se på muligheden for flere P-pladser hér. 
 
4. Ans Søbred og ballustraden 
Det er besluttet at vi i Lokalrådet vil fokusere på, at ballustradens størrelse 
bevares også i en ny udgave. Paw indgår i projektet sammen med Jarl. 
Projektet er på nuværende tidspunkt klar til at blive projektbeskrevet i 
samarbejde med kommunen med henblik på at skaffe midler. 
 
5. Besøg fra Nærdemokratiudvalget 
Vi har anmodet om deres besøg den 23. februar. Nærmere information om 
tidspunktet følger. Derefter kort møde i Lokalrådet. 



 
6. Møde i medborgerhuset den 30.3.2011. 
Alle Lokalråd inviteres til møde af Silkeborg Kommune. Herfra deltager: 
Karl, Helen og Frede. 
 
7. Mødeplan 2011 
Fastlægges den 23. februar på rådets møde, der starter kl. 17.00. Vi sigter 
mod 6 møder pr. år. Derudover samles opgaverne i mindre arbejdsgrupper 
- se opgaveliste nedenfor. 
 
8. Opgaveliste for Ans Lokalråd 2011 - 2012 
 
- Gang og cykelsti over broen over Tange Sø 
- Forskønnelse af området omkring rutebilstationen 
- Erhvervsjord og byggegrunde 
- Søbredden ved Ans 
- Trafiksikring færdiggøres i Midtbyen 
- Fartdæmpning i Grønbæk 
- Cykelsti Ans-Grønbæk færdiggøres 
 
Spørgsmål til referatet eller input til Lokalrådet sendes til Jarl Gorridsen på 
jarlgorridsen@gmail.com 
 
 
 


