
Referat	  fra	  møde	  i	  Lokalrådet	  den	  6.	  april	  2011	  
	  
1.	  Siden	  sidst:	  
	  
-‐	  Bestyrelsen	  i	  borgerforening	  omrokeres.	  Joan	  ny	  formand	  
-‐	  Forklaring	  på	  ingen	  høring	  om	  børnehaven:	  Tidspres	  på	  grund	  af	  
lånehjemtagelse	  
-‐	  Lokalråd	  har	  positive	  oplevelser	  af	  ønskesedlen.	  
-‐	  Mange	  lokalråd	  fokuserer	  på	  cykelstier	  
-‐	  Joan	  fortæller,	  at	  cykelsti	  over	  Tange	  Sø	  er	  i	  2020-‐planen.	  Ligesom	  Ans	  –	  
Grønbæk	  er	  i	  til	  2016/17.	  Personlig	  research.	  
-‐	  Parkering	  ved	  fritten	  er	  beset	  af	  kommunen.	  Projektet	  ser	  de	  positivt	  på.	  
	  
2.	  Ans	  Søbred	  
	  
-‐	  Etablering	  af	  hold	  til	  nedrivning.	  Ged,	  optræk	  og	  lastbil	  med	  grab.	  
-‐	  Vi	  skal	  have	  møde	  den	  7.	  april	  med	  LAG	  og	  Silkeborg	  Kommune	  
	  
3.	  Høringssvar	  
	  
-‐	  Indgivet	  den	  4.	  april	  
	  
4.	  Indkomne	  forslag	  til	  huskeseddel	  
	  
-‐	  Gadebelysning	  skal	  blive	  bedre.	  Ikke	  så	  tidligt.	  Men	  senere.	  Hver	  anden.	  
Julelysproblem.	  (skal	  nok	  ikke	  på	  huskeseddel).	  	  Helen	  tager	  kontakten	  til	  Mette	  
Visse	  
-‐	  Fartdæmpning	  i	  Grønbæk	  
-‐	  Udstykning	  af	  nye	  byggegrunde	  i	  Grønbæk	  
-‐	  Spejderhytte	  til	  drengene	  
-‐	  Forskønnelse	  af	  området	  omkring	  busstationen	  
-‐	  Bedre	  vedligehold	  af	  stisystem	  
	  
Helen	  rundsender	  fem	  forslag	  
-‐	  Stisystem	  
-‐	  Forskønnelse	  af	  rutebilsstation	  
-‐	  Færdiggørelse	  af	  fartdæmpning	  i	  Ans	  og	  Grønbæk	  
-‐	  Byggegrunde	  og	  erhvervsjord	  
-‐	  Gang	  –	  og	  cykelsti	  over	  Tange	  Sø	  
	  
Joan	  bliver	  vagthund	  på	  huskelisten,	  når	  den	  er	  oprettet.	  
	  
5	  Forretningsorden	  
	  
Næste	  møde.	  Forretningsorden	  og	  vedtægter	  diskuteres	  og	  fornyes.	  Helen	  
rundsender	  eksisterende	  udkast.	  Herunder	  valgregler	  og	  praksis.	  	  
	  
6.	  Eventuelt	  
	  



-‐	  Hjemmesiden.	  Joan	  har	  påpeget	  nogle	  funktionaliteter,	  der	  skal	  opdateres.	  
	  
	  
	  
	  


