Møde i Ans Lokalråd d. 29. maj 2012.
Tilstede:
Karl Fihl, Helen Nøhr, Joan W. Nielsen, Frede Haurum, Marie Louise Hinge, Jarl
Gorridsen (referent)
1. Diverse orientering fra alle
a. Kommunalplan
Karl og Joan var til møde i april om den nye reviderede udgave af
Kommuneplanen. I forlængelse heraf blev der affødt to opgaver;
- Der skal laves en video på ca. 2 minutters længde om Ans. Vedlægges
kommunalplanen og indsendes senest 15. august. Joan står for projektet
- Vi laver et skriftligt input til den reviderede udgave. Følgende input blev
vedtaget:
- Tilladelse til udstykning af boliggrunde i Astrids grusgrav
- En højere byggehøjde på fremtidigt projekt på ”Delfigrunden”
- Kommunen skal udstykke og byggemodne de sidste grunde på Hjortevej
og Hermelinvej – og efterfølgende sætte dem til salg
- En mulighed for spejderne for etablering i tættere på Ans by ved at få
tilladelse til at sælge Trekanten
- En ordentlig re-etablering af området ved rutebilstationen ved nedrivning
af det gamle vandrehjem
Jarl formulerer input, som efter godkendelse af Karl og Helen fremsendes til
Kommunen.
b. Ans Søbred
Alle leverandører står klar. Vi mangler blot den sidste godkendelse af LAG
midlerne fra Erhvervs- og fødevarestyrelsen. Der er rykket to gange for svar.
c. Tange Sø
Vi prøver at finde frem til en kompromisløsning i samarbejde med Foreningen til
Bevarelse af Tange Sø, Kristian Pihl og en repræsentation fra lystfiskerne.
Såfremt det lykkes at få formuleret en samlet anbefaling af løsning til ministeren
skal den igennem Borgerforeningen, Ans IF og Handelsstandsforeningen for at vi
kan sige, at Ans bakker op. Fra Lokalrådet deltager Jarl.
d. Cykelsti over broen mod Bjerringbro
Desværre har Silkeborg og Viborg Kommune ikke benyttet lejligheden til at gå
sammen og søge om cykelpulje-midlerne til at etablere den længe ønskede
cykelsti. Jarl har været i kontakt med Frank Borck og Hanne B. Olsen. Begge har
svaret, at det blev skoleveje, der blev præsenteret. Det er pointeret overfor
kommunen, at broen udgør en sikkerhedsrisiko.

2. Valg og nye medlemmer
Der skal vælges nyt Lokalråd i november 2012. Vi vil tilstræbe at hverve
medlemmer fra de forskellige foreninger. De forskellige foreninger kontaktes efter
sommerferien.
Helen Nøhr laver udkast til et ”hvervebrev” til foreningerne. Vi vil kontakte:
- Ans IF
- Borgerforening
- Handelsstandsforening
- Skolen
- Grønbæk Borgerforening
- Pensionistforening
Spørgsmål til referatet eller input til Lokalrådet sendes til Jarl Gorridsen på
jarlgorridsen@gmail.com
	
  

