Lokalrådsmøde
Mandag den 1. februar, 2016
Kl. 19 – 21

Långawten 20
Referat
Tilstede: Frede Haurum, Bjarne Jacobsen, Niels Villumsen, Nicolaus Johansen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Orientering fra mødet i AIKC vedrørende fonde. – tirsdag den 15. december
a. Lokalrådets støtteskrivelse til Ans IF Søsport (se vedhæftet fil)
Ans IF Søsport er i en proces med at søge tilladelse til at bygge nyt klubhus på
samme grund som de nuværende. Lokalrådet støtter og har lavet
støtteskrivelse.
3. Høringsmateriale tilsendt Lokalrådene:
 Handleplan for restaurationsområdet.
 Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune
(høringsfrist 8. marts)
Ok fra Ans-Grønbæk lokalråd.
 Høringer vedrørende affaldsplaner (udløber 3.februar)
o Regulativ for husholdningsaffald
o Regulativ for erhvervsaffald
o Jordstyringsregulativ
Umiddelbart ok.
4. Revision af Kommuneplan
a. Skal vi tage kontakt til vores byansvarlige?
Vi ser på ”Status på realiseringsplan for Udviklingsstrategi 2028”. Vi bruger den
som idekatalog. Vi finder fokuspunkter og ser på det på næste møde. Efter
temamødet 30.3
5. Ajourføring af vores Udviklingsplan.
Søren kigger på det.
6. Broen over Tange Sø. Bør Lokalrådet ikke gå aktivt ind?
Ide om parallelt liggende bro med cykelsti ved siden af dæmningen.
Stålkonstruktion i stil med den sti der er kommet ved Århusvejsiden.
Vi afventer tilbagemelding fra Jarl Gorridsen. Vi følger op på næste møde.
Bjarne går lidt benarbejde inden.
7. Det fortsatte arbejde omkring Midtbyen.
Frede Haurum har sammen med Domea undersøgt muligheden for almennyttigt
byggeri på Delphi-grunden. Kommunen mener ikke det kan lade sig gøre inden for
kvoten for almennyttige boliger i Ans
8. Arealet overfor hallen?

Niels og Aksel (fra AIKC) har undersøgt behovet for parkering ved hallen, så status
for området kan ændres. Niels tager kontakt til Jarl.
9. Trafik – infrastruktur
 Hængeparti, som vi skal ha´ sat i gang.
Niels, Bjarne, Frede og Nicolaus vil på byvandring med den byansvarlige gøre
opmærksom på trafikale udfordringer.
10. Interview med Rasmus Viuff
Rasmus har ikke henvendt sig endnu.
11. Bør Lokalrådet ikke ha´ et logo?
Jo. Logoet med pramdrageren synes vi er velegnet.
12. Vigtige datoer:
 Temamøder for Lokalråd vedrørende trafik og kommuneplan
o 30. marts: kl. 17-19
o 14. september: kl. 17-19
 Konference for lokalråd og byrådsmedlemmer
o Lørdag den 5. november
13. Eventuelt
 Herunder fastlæggelse af dato for næste møde.
Onsdag d. 9.3 kl. 19 hos Frede.

