Referat: Møde i Ans Lokalråd d. 3. januar 2013.
Tilstede:
Niels Villumsen, Frede Haurum, Joan Würtz, Morten Høgh-Nielsen, Søren Larsen,
Kirsten Sørensen, Jarl Gorridsen

1. Konstituering
Dette januarmøde er det første for det nye lokalråd. Udover en planlægning af aktiviteter
det første kvartal, skulle rådet konstitueres. Der er gjort således:
Post
Formandskab
fælles
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Frede Haurum
Niels Villumsen
Kirsten B. Sørensen
Jarl Gorridsen
Joan Würtz Nielsen
Morten Høgh-Nielsen
Søren Larsen

Mail
haurum@fiberpost.dk
niels.villumsen@silkeborg.dk
ks@sec-invest.com
jarlgorridsen@gmail.com
jowni13@gmail.com
mortenhn60@gmail.com
soeren.larsen@mail.dk

Mobil
30 58 04 66
23 11 81 07
20 19 28 80
53 61 46 61
28 43 05 67
40 98 32 57
21 63 91 76

Alle mails fra kommune og diverse udvalg bedes venligst sendt som minimum til Niels
Villumsen og Jarl Gorridsen.
Joan har på forhånd meldt sig som deltager i de to store konferencer for lokalråd i
kommunen, ligesom Søren har meldt sig som assisterende sekretær.
2. Aktiviteter og plan for første kvartal 2013
Det første kvartal af 2013 er relativt travlt. Især i forbindelse med ny byansvarlig,
kommuneplan samt huskeseddel bliver det nye lokalråd sat i arbejde fra starten af 2013.
Ny byansvarlig - introduktion
Ny byansvarlig for Ans er Gry Bruhn Hansen. Hun vil hurtigst muligt modtage referat
med oversigt over kontaktpersoner. Jarl fremsender til hende.
Der bliver en byvandring med hende og Svend Jakobsen den 23. januar kl. 13.30 til ca.
16.00. Vi mødes i Grønbæk og kører derfra til Ans. Jarl Bekræfter overfor Gry og Svend.
Det er aftalt, at Morten laver en plan for en vandring på ca. 30-45 minutter i Grønbæk,
og Jarl lave en på de sidste 1t 45 minutter i Ans. Disse to drøftes med Frede og Niels,
hvorefter de fremsendes til hele lokalrådet samt Gry og Svend.
Såfremt det skønnes nødvendigt, mødes de deltagende lokalrødder et par aftener før og
løber det praktiske igennem. HUSK – vi skal gerne kunne gennemføre det hele på de 2t
30 minutter. Så vi skal holde fokus.

Kommuneplan og Borgermøde
Den nye kommuneplan frigives til offentlig høring i slutningen af januar. Den 5. februar
kl. 19.00 mødes Lokalrådet og drøfter udkastet. Formålet den 5 er at få forberedt
borgermødet – især Lokalrådets strukturerede kommentarer til kommuneplanen.
Derudover skal det praktiske i forbindelse med borgermødets afholdelse planlægges.
Blandt andet skal vi forsøge at opfordre deltagerne i at læse de relevante stykke af
kommuneplanen og forme en holdning inden mødet.
Når Jarl og Niels får melding fra Gry om planens ”frigivelse” til høring, vil den straks blive
videresendt til alle medlemmer af lokalrådet.
Efter Borgermødet vil Lokalrådet holde et møde primo marts for at udarbejde Ans’
høringssvar til kommuneplanen.
Huskeseddel
Punkterne til huskeseddel opdateres hvert andet år. Joan vil finde den nøjagtige
deadline og i samarbejde med sekretær og formandskab indkalde til et arbejdsmøde om
huskeseddelen. Med udgangspunkt i den eksisterende huskeseddel og det netop afholdt
borgermøde skulle det være en relativ enkelt opgave at identificere og prioritere de
relevante punkter til vores huskeseddel.
Medlemmerne bør opsamle input fra borgerne til huskeseddelen i tiden indtil marts.
Cykelsti over Tange Sø
Der er flere trafikale udfordringer i området. Vi er enige om, at cykelstien over broen er
en af de mest centrale. Det bliver et kernepunkt for Lokalrådet at få Viborg og Silkeborg
kommune til at gå ind i projektet – gerne støttet af statlige puljekroner.
Finansiering af Søbred
De sidste aktiviteter omkring markedsføring og revision mangler for at få de bevilligede
midler frigivet. Lige nu trækker vi 200.000 på en forrentet kassekredit. Jarl vil sørge for at
få de sidste aktiviteter afsluttet og derefter indsendt formalia i samarbejde med ny
kasserer, Kirsten. Kirsten og Jarl laver møde med Marie Louise Hinge, som er tidligere
kasserer for overdragelse.
Alle kommentarer og input sendes til:
jarlgorridsen@gmail.com

