
Møde i Ans Lokalråd d. 15. juni 2011. 
 
Tilstede: 
Karl Fihl, Helen Nøhr, Marie Louise Hinge, Paw Nielsen, Jarl Gorridsen (referent) 
 
Afbud: 
Joan W. Nielsn, Frede Haurum 
 
 
1. Status på projekt Ans Søbred Del II v. Jarl Gorridsen 
 
Projektet er på nuværende tidspunkt blevet clearet af med Silkeborg Kommune 
og LAG (sidstnævnte er central i finansieringen). Flere foreninger i Ans er 
inddraget i det konkrete arbejde. Følgende opgaver er igangsat: 
 
- Byggetilladelser styres af Søren Andersen, Borgerforeningen 
- Tilbud på skilte samt indledende organisering af frivillig arbejdskraft. Paw, 
Handelsstandsforeningen. 
- Tilbud på shelters og bålhus indhentet af Mogens Hvass, Folk Festivalen. 
- Skitse samt tilbud på klubhus ved Jørgen Nielsen og Kim Lyngborg, Ans IF 
- Balustraden er tegnet og finansiering på plads ved Silkeborg Kommune 
- Tilbud på lamper og gymnastikudstyr ved Karl Fihl, Lokalrådet 
- Bro til jolleklub tilrettelægges ved senere besigtigelse 
- Ansøgning om midler håndteres af Jarl Gorridsen, Lokalrådet 
 
Tidsplanen ser således ud i grove træk: 
 
- Indsendelse af ansøgning, når tilbud og alle beløb på plads: Aug/Sept. 
- Byggetilladelser igennnem hos Kommunen: Efterår 2011 
- Tilsagn fra relevante fonde: Januar 2012 
- Arbejdet igangsættes: Marts/april 2012 
 
2. Forretningsorden 
 
Få ændringer til forretningsordenen blev drøftet. Disse fremlægges og vedtages 
på borgermøde i november. 
 
3. Bogbus 
 
2 bibliotekarer fra Silkeborg bibliotek ønsker at drøfte alternativer til den 
bogbusordning, der slutter ved årets udgang. Marie Louise Hinge har kontakten 
til dem og vil høre, hvorvidt der er gangbare alternativer. 
 
4. Markedsføring og kontakt til borgerne 
 
Lokalrådet drøftede, hvorledes information om rådets arbejde og fokusområder 



kunne flyde mere effektivt ud til borgerne i Ans, ligesom det blev diskuteret, 
hvordan vi sikrer, at borgernes idéer og input samles op og behandles af 
Lokalrådet. 
 
Punktet vil blive drøftet igen, men indtil videre er der flere tanker og idéer. Her 
kan nævnes: 
 
- Referater og dagsordener hænges op på relevante opslagstavler 
- Der laves mere synlig reklame for undersiden på www.ansby.dk 
- Der opstilles idékasser 
- Der laves flyers til uddeling omkring Lokalrådets arbejde og muligheden for at få 
projekter sat i gang via lokalrådet. 
- Der opstilles kandidater fra byens foreninger til valget, således aktive i f.eks. 
Ans IF, Borger- og Handelsstandsforening etc. bliver repræsenteret blandt de 
valgbare. 
 
Fra Lokalrådet skal vi også i dette referat endnu en gang gøre opmærksom på 
vores 7 fokusområder for Ans Lokalråd 2011 – 2012: 
 
- Gang og cykelsti over broen over Tange Sø 
- Forskønnelse af området omkring rutebilstationen 
- Erhvervsjord og byggegrunde 
- Søbredden ved Ans opgraderes 
- Trafiksikring færdiggøres i Midtbyen 
- Fartdæmpning i Grønbæk 
- Cykelsti Ans-Grønbæk færdiggøres 
 
5. Borgermøde i november 
 
I November afholdes det årlige borgermøde med Lokalrådet som vært. I dette 
efterår ønsker vi en debat og en opsamling af input under overskriften ”Ans om 
10 år”. Vi ønsker at påvirke Silkeborg Kommune til at have en plan for byen, da 
dette ikke på nuværende tidspunkt er tilfældet. Formen og indholdet på 
borgermødet vil blive diskuteret efter sommer, men der skal naturligvis åbnes for 
emner som ovenstående fokusområder (punkt 4) samt andre input fra borgerne. 
 
På den måde kan vi forme en vision for vores by, således vi får en plads i 
strategien for Silkeborg Kommune og udviklingen af kommunens byer. 
 
Spørgsmål til referatet eller input til Lokalrådet sendes til Jarl Gorridsen på 
jarlgorridsen@gmail.com 
 
 
	  


