
Møde i Ans Lokalråd d. 16. august 2012. 
 
Tilstede: 
Karl Fihl, Helen Nøhr, Joan W. Nielsen, Frede Haurum, Marie Louise Hinge, Jarl 
Gorridsen (referent) 
 

 
1. Status på ”Trekanten” 
 
Med en ansøgning om at få ændret status for ”Trekanten” ønsker spejdernes 
bestyrelse at kunne sælge området for at etablere en spejderhytte på en egnet 
placering. Den nuværende status giver ikke spejderne mulighed for at sælge 
stedet og dermed rejse penge til et bedre alternativ. 
 
På nuværende tidspunkt har kommunen afslået at give stedet den nødvendige 
statusændring. Til stor undren for både spejdernes bestyrelse og for Lokalrådet 
er der ikke givet nogen fyldestgørende forklaring på afslaget. 
 
Indtil videre er initiativet stadig placeret hos spejdernes bestyrelse, der vil have 
en begrundelse af kommunen. En eventuel dialog om sagen mellem Lokalråd og 
kommunen afhænger de uddybende svar til spejdernes bestyrelse.  
 
2. Status på søbredsprojektet 
 
Den første etape af søbredsprojektet er nu gennemført, og der står en ny 
anløbsbro/balustrade. Den indvies den 18. august af Steen Vindum fra Kultur & 
Fritid. 
 
De resterende dele af projektet (shelters, bålhus, fitness-redskaber og belysning) 
påbegyndes i uge 37/38 og forventes færdige i uge 41. Kaj Nøhr er projektleder 
på udførelsen. 
 
Der er søgt mellemfinansiering hos Silkeborg Kommune til at dække udgifter til 
leverandører i perioden mellem projektets færdiggørelse og fondsmidlernes 
frigivelse. Samtidig har Jyske Bank bevilliget en mellemfinansiering til projektet. 
Charlotte Røhl fra Jyske Bank, Ans var til mødet med de fornødne papirer, som 
blev underskrevet af alle medlemmerne. Det skønnes, at der kan blive brug for at 
skulle lægge 500-650.000 ud til leverandører, inden alle midlerne er frigivet. 
 
3. Videofilm til Kommuneplanen 
 
Videofilmen er færdig. Joan mangler kun de sidste bidder i samarbejde med 
Thomas Georgi. Der er givet en udsættelse for indsendelse. 
 
Filmen skal derefter vurderes af kommunen, og såfremt den er OK, skal den 
indgå som en del af den reviderede kommuneplan i foråret 2013. 



4. Området ved bus-pladsen 
 
Det gamle vandrehjem er nu ryddet, og der er sået græs på området. I 
Lokalrådet ønsker vi nu at sende kommunen en påmindelse, at området bliver 
gjort helt færdigt med den sidste finish, læskur til de ventende og eventuelt 
toiletfaciliteter. 
 
Det blev aftalt, at Jarl i samarbejde med Frede laver brevet – og Frede Haurum 
derefter får formænd for Handelsstandsforening, Borgerforening, Lokalråd og 
Pensionistforening som afsendere på brevet, der sendes til Mette Vissing. 
 
Før brevet sendes, vil Jarl få en klar tilbagemelding fra kommunen om de 
konkrete nuværende planer med området (der er afsat markeringer i området) 
 
5. Valg til lokalrådet i november 2012 
 
Valget kommer til at foregå samtidig med valg til menighedsrådene. Der er 
udfærdiget et brev til de forskellige foreninger, da vi opfordrer foreningerne til at 
stille med kandidater til Lokalrådet. 
 
Brevet er 90% færdigt – vi vil gerne tilføje de gode historier om projekter og 
opgaver i Lokalråds-regi. Vi blev enige om, at Helen skulle tilføje en kort passus 
om følgende punkter: 
 
- Høringssvar og input til kommuneplaner 
- Borgermøder 
- Cykelsti Grønbæk – Ans (forventes september 2013) 
- Biblioteksordning efter bogbussens nedlæggelse 
- Søbredsprojektet 
- Hundeskoven 
 
Brevet sendes til : 
 
- Ans IF 
- Borgerforening 
- Handelsstandsforening 
- Skolen 
- Grønbæk Borgerforening 
- Pensionistforening 
 
Der er frist for tilmelding af kandidater den 8. oktober. Vi holder møde den 9. 
oktober for at lave opstillingsliste. 
 
Spørgsmål til referatet eller input til Lokalrådet sendes til Jarl Gorridsen på 
jarlgorridsen@gmail.com 


