
Møde i Ans Lokalråd d. 20. september 2011. 
 
Tilstede: 
Karl Fihl, Helen Nøhr, Joan W. Nielsen, Frede Haurum, Paw Nielsen, Jarl 
Gorridsen (referent) 
 
Afbud: 
Marie Louise Hinge 
 

 
1 status på læsecafé og bibliotek 
 
Frede Haurum og Joan Würtz orienterede. 
 
Der har været dialog med Silkeborg bibliotek. Det er ikke sandsynligt, at der vil 
komme penge fra centralbiblioteket til en ordning i Ans. Flere ordninger og 
eksempler blev drøftet – de fleste med afhentning og aflevering på et frivilligt sted 
eller i en forretning. 
 
Den mest sandsynlige løsning er en frivillig drevet læsecafé. I sådan et set-up er 
det centrale problem ofte den løbende involvering af frivillige, der skal bruge 1-2 
timer hver uge. 
 
Lokalrådet blev enige om at tage emnet op på borgermøde den 9. november for 
at se, om der var en borgergruppe, der vil tage udfordringen. 
 
Aktion: Joan beder Marie Louise om at vende tilbage til kontakten fra biblioteket. 
 
2. Ønskesedlerne 
 
a. Busstoppestedet 
Vi har fået oplægget fra kommunen om at de ønsker at nedrive deres to 
ejendomme pga. for dårlig stand. Vi har i lokalrådet ikke haft nogen indvendinger. 
Det er noteret, at kommunen ønsker at etablere et venteskur. 
 
Aktion: Joan kontakter Vissing for at høre, hvor meget, der rent faktisk rages ned, 
hvordan belægningen skal være, hvilket venteskur, der er tale om, og hvornår 
det påtænkes udført. 
 
b. Cykel/gangsti over søen 
Det er blevet drøftet i kommunen. Der er indstillet til, at det er ”en god idé”. Men 
der gives ingen budgetmæssige forhåbninger, hverken i indeværende år eller i 
perioden frem til 2014. 
 
 
 



3. Søbredsprojektet 
 
I sidste uge blev budgettet afsendt til LAG. Det samlede projekt-budget er ca. 1 
mio. Her er 332.000 bevilliget fra kommunen. Resten søges dækket via LAG, 
Lokale og anlægsfonden samt friluftsrådet. 
 
Der er positive tilbagemeldinger fra LAG. Jarl er optimistisk omkring projektets 
gennemførelse i forår og sommer 2012. 
 
4. Byvandring med byansvarlig 
 
Det blev bestemt at udsætte dette til efter borgermøde 
 
Aktion: Helen skriver til Mette Vissing 
 
5. Fællesnævner 
 
Joan er vores kontakt til fællesnævneren. 
 
Aktion: Joan tager kontakt til Knud Ove Mandrup 
 
6. Forretningsorden 
 
Denne vedtages i moderniseret form på borgermødet i november. 
 
7. Borgermøde i november 
 
Den 9. november afholdes borgermøde i menighedshuset. Kl. 19 – 21. 
Overskrifter er ”Ans de næste 10 år”. Vi ønsker at påvirke Silkeborg Kommune til 
at have en plan for byen, da dette ikke på nuværende tidspunkt er tilfældet.  Vi 
tager udgangspunkt i en række emner med central betydning for Ans de næste 
10 år. Den endelige dagsorden tilgår senere: 
 
- Bolig og erhverv 
- Transport og infrastruktur 
- Skole og institution 
- Natur og sø 
- Idræt og fritid 
- Kultur 
- lokalpolitisk repræsentation 
 
Der inviteres de relevante gæster fra kommune, medier, interesseorganisationer. 
Desuden vil alle 7 lokalrådsmedlemmer skaffe 5 besøgende. 
 
Jarl tager rollen som ordstyrer, og lokalrådets medlemmer vil hver især 
præsentere et emne (emner fordeles efter endelig agenda) 



 
Action: 
Jarl laver oplæg til agenda 
Helen booker menighedshuset 
Paw får bud på ”indkaldelse” til opslag og uddeling 
Den 25. mødes lokalrådet for en generalprøve 
Jarl deltager i actionsgruppe, der arbejder med at beskrive de præcise behov for 
byen overfor kommunen. 
 
Spørgsmål til referatet eller input til Lokalrådet sendes til Jarl Gorridsen på 
jarlgorridsen@gmail.com 
 
 
 


