Referat lokalråds udvalg 23. maj 2107
Tilstede: Bjarne, Nicolaus, Orla, Ryan, Allan og Josephine
Afbud: Kirsten
Referent: Josephine

1. Referat:
Vi beslutter fra gang til gang, hvem der udfærdiger referat. Vedkommende
fremsender dette til Thomas Georgi hurtigst muligt efter udfærdigelsen.
Referat fremsendes til Thomas Georgi hurtigst muligt efter udfærdigelsen.
2. Opdatering af hjemmeside:
Bjarne sender Thomas en opdateret liste over, hvorledes de forskellige udvalg er
fordelt.
3. Beretning fra temamøde d. 27. april:
Orla og Allan deltog i temaaftenen. Der orienteres fra Ryan omkring aftenen. En
temaaften omkring nærdemokrati, herunder den offentlige transport og hvordan
man i kommunen modtager tilflyttere. Ligeledes en snak omkring, hvordan de
forskellige landsbyer og deres tiltag.
Dette snakker vi videre om til lokalrådsmødet, og hvordan vi tænker vi som by kan
modtage tilflyttere bedst. Flere mulighed bringes på bordet. Bl.a. en velkomstpakke,
som tilflyttere får fysisk overrakt af eksisterende beboere.
Bjarne laver et oplæg til dette, som er klar til gennemgang og snak til næste møde.
4. Beretning fra ”møde om friluftsstrategi:
Ryan orienterer om mødet som Ryan, Nicolaus og Bjarne deltog i. Essensen af mødet
var, at strategien handler om samarbejde.
Vi snakker videre omkring, hvorledes vi som by kan udvide vores friluftsaktiviteter.
Området omkring Alling Sø og præsteskoven i Grønbæk kunne være oplagte steder.
Bjarne arbejder videre med dette.
5. Årets lokalområde:
Fårvang blev årets lokalområde.
Vi snakker om hvordan vi kan bringe Ans i spil som årets lokalområde.
6. Høringssvar til kommuneplan:
Vi gennemgår lokalrådets høringssvar til kommunen, vedrørende hvilken retning vi
tænker at udvide byen rent geografisk.

7. Trafik, herunder kollektiv trafik:
Der er lavet en trafiksikkerhedsplan, som lokalrådet i efteråret fremsendte et
høringssvar på.
De forslag vi fremsendte i vores høringssvar, er ikke blevet taget med i
trafiksikkerhedsplanen.
I forhold til ønsket omkring at få fortaget en fartmåling på østrelanggade, har
responsen fra kommunen været, at der tidligere har været fortaget sådan en måling,
som ikke viste en bekymrende høj fart.
8. Forslag vedrørende genbrugsplads i Ans.
Der er indkommet et forslag til lokalrådet om, at der ønskes en genbrugsplads i Ans.
Nicolaus sender et svar retur til vedkommende.
9. Forslag vedrørende asfaltering af grusvejen ned til søbredden:
Lokalrådet mener ikke at denne vej skal asfalteres. Vi anbefaler at bruge appen ”gi et
praj”, såfremt borgere i byen kommer forbi steder, hvor de mener der er huller i
vejen, ujævnt grundlag mm.
10. Aktiv Iller:
Nicolaus fortæller at han påtænker at opstarte et rekreativt område i Iller, med en
naturlegeplads, forhindringsbane mm. Nicolaus vil søge tilskud hertil. Derudover er
tanken, at man kan blive medlem af foreningen, for et fast beløb om året.
11. Jarl Gorridsen orienterer:
Jarl orienterer om kommuneplanen, og den afvisning kommunen har givet omkring
udstykningen mod Silkeborg.
Det der kommer til at ske nu er, at der skal laves en ny plan for denne udstykning.
Fordi byen ikke må skilles ad, skal der først laves en plan for sydsiden af pipkvarteret
og op til den udstykning der var skitseret i kommuneplanen.
Dette kommer til udtryk i den hensigtserklæring som indgår som en del af det
skriftlige materiale i kommuneplanen.

