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1. Høringssvar vedr. samarbejde mellem Lokalråd og Kommune 
 
Jarl og Niels udarbejder et kort høringssvar, der fremsendes inden den 31. maj. Ved 
fremsendelse lægges den enten ud på lokalrådets webside eller sendes rundt. Den 
kommer til at indeholde tre korte emner: 
 

• Vi ønsker at Lokalrådets opgaver ikke indebærer en forpligtelse til at informere 
lokalbefolkningen om Kommunale tiltag. Det er nævnt i oplægget, men 
Lokalrådene er baseret på frivillig arbejde og ansvaret for den fulde oplysning fra 
Kommunen må derfor ligge hos Kommunen og ikke Lokalrådet. Vi vil desuden 
påpege, at der ikke eksisterer en velstruktureret kommunikationskanal, der 
sætter Lokalrådet i stand til at varetage denne opgave tilfredsstillende. 

• Vi ønsker at få præciseret hvilken rolle en eventuel lokal udviklingsstrategi for 
lokalområdet skal have i forhold til Kommuneplanen. Igen skal det huskes, at det 
lokale arbejde er baseret på frivillighed, og såfremt der skal bruges ressourcer på 
at udarbejde lokale strategier, skal rollen og mulighederne for sådanne strategier 
også være præciserede. Der findes i forvejen muligheden for høringssvar til 
Kommuneplanen. 

• Vi ønsker, at der fra Kommunens side præciseres, at forventningerne til et 
lokalråd ligger i det overordnede arbejde med projekter og tiltag af generel 
karakter, og at Lokalrådet ikke forventes at tage sig af enkeltsager, der findes 
mellem enkelte borgere eller mindre grupper af borgere og kommunen. Vi ønsker 
desuden formuleringer omkring ”personlige relationer” udtaget af det formelle 
skrift, idet vi ønsker sager og input vurderet på et objektiv grundlag. Vi er 
velvidende om at gode relationer fremmer samarbejdet, men vi mener ikke, at 
det skriftligt skal fremgå og dermed antydes, at sagers objektivitet ændres med 
de personlige relationer, der findes. 

 
2. Hjertestarter 
 
Der er to hjertestartere i Ans. Ved AIKC og Shell. Frede og Niels vil finde ud af, om der 
kan skaffes en til Grønbæk. 
 
3. Brev om indretning af elforetning på Søgade 
 
Brevet tages som en orientering. Der er ingen kommentarer fra Lokalrådet 
 
4. Orientering om ældre- og sundhedsområdet 
  
Vi havde tre deltagere af sted, Der var tre punkter til orientering: 
- Området udbygges i Ans og Thorning 



- Der er indgivet høringssvar for området 
- Der indrettes friplejehjem i Kjellerup og nyt afsnit i Fuglemosen’ 
 
5. Stien langs kanalen 
 
Vi har fået mail om stien ved kanalen. Den er meget fugtig og våd. Frede finder ud af, 
hvem der har ejerskab og ansvar for den sti. 
 
6. Området ved Rutebilstationen 
 
Vi beder kommunen om en status på området. Hvilke forventninger har de til videre 
forløb, og hvordan ser det ud lige nu 
 
7. Eventuelt 
 
To områder lægger om til en trafikmåling: 
 
1. Teglgade ud af byen. I forbindelse med større institution er der mere trafik. Der er 
bekymring for hastigheden. 
 
2. Hjortevej er en villavej, men også gennemkørsel for trafik fra Kjellerup. Der er meget 
trafik gennem området, og en måling samt eventuel forbedring af chikaner iværksættes. 
Jarl tager kontakten til Kommunen. 
 
 
Alle kommentarer og input sendes til: 
 
jarlgorridsen@gmail.com 
 
 


