Møde i Ans Lokalråd d. 8. februar 2012.
Tilstede:
Karl Fihl, Helen Nøhr, Joan W. Nielsen, Frede Haurum, Paw Nielsen, Marie
Louise Hinge, Jarl Gorridsen (referent)

1. Orientering om politikermøde samt diverse byprojekter
Jarl og Paw orienterede.
Efter borgermødet var der møde med Hanne Bæk Olsen, Hans Okholm, Steen
Vindum samt Svend Jacobsen og Mette Vissing fra Silkeborg byråd og
kommune.
Der var centrale projekter og deres gennemførelse/tilladelse til drøftelse:
- Udvidelse af Bodalen
- Cykelsti over Tange Sø
- Klargøring af kommunale grunde ved Hjortevej og Hermelinvej
- Tilladelse til private udstykninger i grusgraven bag Mågevej/Ternevej, Området
øst for ”Marca”, Handal samt muligheder for byggeprojekt på ”Delfi-grunden”
Kommunen var positiv – men initiativet kom fra de relevante borgere/ejere samt
bygherrer. Kommunen ville se velvilligt på projekter, der blev indgivet.
Action:
Jarl skulle Orientere ejere af Delfi-grunden (Dette er senere gjort af Helen)
2. Søbred
Jarl Orienterede
Finansieringen på ca. 1 mio er på plads. Kun Friluftsrådet mangler at give positiv
tilkende.
Kaj Nøhr har meldt sig som med-projektleder sammen med Jarl. Første vigtige
opgaver er:
- Møde og planlægning med lokale frivillige samt kommunen
- Møde og planlægning med leverandørerne (shelter, bro, bålhus, lys, redskaber)
Action:
Jarl indkalder Frede, Paw og Kaj til møde efter vinterferien.
Paw taler med Jyske Bank om en byggekredit på ca. 700.000 i sommeren
XXX skulle tale med TAWØL om at stille frivillige til nedtagning af Balustrade

3. Input til Kommunalplan
Joan fremlagde kort, at vi skal have samlet input til kommunalplanen, der skal
gøres klar i 2013.
I forbindelse med Kommunalplanen skal Ans Lokalråd samle emner og projekter,
således de kan skrives ind i planen og dermed blive en del af kommunens
officielle sigte med området og byen.
Action:
Karl Fihl finder ud af, hvorledes processen omkring input fra Lokalrådene er.
4. Diverse
Paw meddelte, at han træder ud af Lokalrådet pga arbejdsbelastning med Statoil
og Handelsstandsforeningen. Han gav tilsagn om fortsat deltagelse i diverse
projekter, når han blev adspurgt. Der var fuld forståelse for Paws beslutning.
Lokalrådet kører videre med de resterende 6 medlemmer.
Emner til næste møde:
- Input til Kommunlaplanen
- Valg til nyt lokalråd i efteråret 2012
- Ans Søbred
Karl Fihl indkalder i god tid. Næste møde er ikke kalenderbestemt.
Spørgsmål til referatet eller input til Lokalrådet sendes til Jarl Gorridsen på
jarlgorridsen@gmail.com

