
Lokalrådsmøde 
Tirsdag den 29. september, 2016 

 Kl. 19 – 21 
Kærsangervej 11 

 
Referat 

Hele lokalrådet tilstede. 
 
Dagsorden: 
 

1. Gennemgang af referat fra mødet den 24. maj 
Bilag vedhæftet 
Herunder opfølgning på møde med byansvarlige 
Byrådet har besluttet nedenstående: 
 
” Godkendelse af, at storparcellen Ans Søpark 25, Ans tages ud af beholdningen 
af salgsklare storparceller samt, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anmodes om 
at udarbejde ny lokalplan for området. ” 
 

2. Valg af nyt Lokalråd 
• I forbindelse med menighedsrådsvalg den 8. november 
• På årsmødet i januar 
Beslutning om at vi gør det i forbindelse af årsmødet i januar. 
Umiddelbart er der flere i lokalrådet, der ikke søger genopstilling. 
 
Generalforsamling og valg d. 30.1.17. kl. 19.00. 
Vi leder efter ideer til kandidater. 
Vi spørger forskellige kandidater. 

 
3. Referat fra temamødet den 14. september. 

• Frivillige – flygtninge 
• Lokalråd med ”kant” 

  
4. Lokalråd med ”kant”  

• Tager vi opgaven på os? – hvordan griber vi opgaven an ? 
Vi takker nej. Vi prioriterer arbejdet med lokaludviklingsplanen. 

 
5. Lokalrådets opgaver: 

• Katalysator – tovholder – bindeled 
Generel debat om de forskellige arbejdsmåder for lokalrådet. 
• Finder opgaver – understøtter frivillige, der f.eks. forskønner/rydder op – 

opbygger nyt (trailbane – mountainbike spor  
  

6. Cykelstiundersøgelse 
I har modtaget et par mails fra Niels Villumsen medio september  
Orientering om cykeltælling til foråret. 
Det kan vi godt stå for. 

 
7. Trafik – infrastruktur 

• Hængeparti, som vi skal ha´ sat i gang. 
Processen kører. 



 
8. Bør Lokalrådet ikke ha´ et logo? – også et hængeparti 
Vi konkretiserer på næste lokalrådsmøde. Ide om konkurrence i forbindelse med 
generalforsamlingen. 

 
9. Vigtige datoer: 

• Konference for lokalråd og byrådsmedlemmer 
o Lørdag den 5. november 

 
     10. Eventuelt 

• Herunder fastlæggelse af dato for næste møde. 
3.11.16: 19-21 
 

• Køreplaner midttrafik 
Problematik vedr. rute 1. NV arbejder viderere med en kreativ løsning. 


