
Referat af lokalrådsmøde 
Tirsdag den 8. oktober 2013; kl. 19.00 

Finderupparken 3  
Ans 

 
 

Tilstede: FH, MHN, KBS, JWN, SL 
Referent: SL 
 
Dagsorden: 
 

1. Vælgermøde – onsdag den 6. november  
• Orientering  (JG) 
• Forslag til mødeleder/ordstyrer 
Borgerforeningen leder efter et alternativ til Kristian Pihl Lorentzen. 
• Eventuelle praktiske opgaver i forbindelse med mødet 
FH og MHN hjælper med det praktiske, hvis Axel i AIKC finder det nødvendigt. 
FH kontakter Axel. KBS kan træde til mellem 14 og 16 om nødvendigt 

 
2. Cykelstier 

• Grønbæk – Ans  (JWN – MHN – FH) 
JWN har kontaktet kommunen. Byhelle opsættes på Ans siden. 
Chikane på Søndermarksgade ved nybyggeriet flyttes. 
• Over dæmning og sø fra Ans mod Sahl  (JG) 
Lokalrådet siger nej til 2 minus 1 vej. Vi finder, at det er en rigtig dårlig løsning. 
• Grusgravens udvidelse. 
Udvidelsen er uafklaret. Den er ikke vedtaget ifølge Gry ved kommunen. 
• JWN kontakter også kommunen vedr. fodgængerfelt over Vestre Langgade 

til AIKC-centret. 
 

3. Referater fra diverse møder: 
• 18. september: Lokalrådenes møde med borgmester og viceborgmester (JG, 

MHN, NV) 
MHN orienterer om sin oplevelse af mødet. MHN oplever at politikerne har et 
ensidigt fokus på Silkeborg by. Lokalrådene føler ikke de får relevante svar på 
deres spørgsmål.  
• 5. oktober: Nærdemokratiudvalgets årlige konference (FH) 
FH orienterer om sin oplevelse af mødet. Ca. 50 deltagere. LAG ligger inde med 
restmidler. Skal de søges umiddelbart, og har vi realistisk mulighed for, at få del 
i dem. KBS undersøger nærmere. 
Der findes lokale midler til nedrivning af faldefærdige bygninger (ca. 8.300.000). 
Udviklingsstrategi for 2024 skal udvikles af lokalrådet. Vi vendes tilbage til 
emnet på næste møde. Kan udskolingen på Ans skole evt. inddrages. Eventuelt 
som et projekt i skolen. 
• Eventuelle andre 

     



4. Hvad gør vi med det grønne område, hvor det tidligere Vandrerhjem lå? 
(græsarealet ved siden af Rutebilstationen)    (FH) 

• Skal vi kontakte Ans Borgerforening? 
Evt. kunne vi udskrive en konkurrence. Findes der midler hos LAG (KBS mailer). 
FH kontakter borgerforeningen. Vi arbejderr videre med sagen på næste møde. 
Der skal ske noget snarest. 

 
5. Økonomi. 

• Orientering fra KBS 
Lån tilbagebetales til Søforeningen (25.000) og Handelsstandsforeningen 
(5.000) 

 
6. Næste møde 

• Bør placeres forholdsvis hurtigt efter valget 
20.11 kl. 19.00. 
• Mødested Kærsangervej hos NV. 

 
7. Eventuelt 

• Trekanten. 
Vi afventer nærmere. Flere parter arbejder på sagen. 

 
 


