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Referat fra møde i Ans-Grønbæk lokalråd  
 

 

Dato:  Tirsdag den 28/5-2019 – klokken 18:30 til ca. 21:15 
Sted: AIKC   
 
 
Til stede var: 
Allan Dyrbye Kristensen 
Orla Jensen 
Ryan Offersen 
Søren Andersen 
Jan C. Hansen 
 

Fraværende: 
Kirsten Laursen 
Josephine Mortensen  
 

Referent: Jan  
 
Dagsorden:  
 
1. Del (ca. 1 1/2 time) 

1. Godkende dagsorden og underskrive referat fra mødet den 11/4-2019 
2. Kort orientering om igangværende projekter 

a) Film om Ans (AD Media DK) v/Allan 
b) Velkomstmateriale v/Josephine og Kirsten 
c) Ans IF (Outdoor) projekt (broen over søen m.v.) v/Søren og Orla 
d) ’Giv byen et løft - 2019’ v/Jan & Søren 
e) Hjertestarterkursus v/Josephine og Ryan 
f) Nedlæggelse af rute 114/914X v/Jan 

3. Opfølgning på andre to-do punkter fra mødet den 11/4-2019 
4. Dialog med/forslag fra borgerne inkl. opfølgning 
5. Pris – ’Årets lokalområde – kr. 40.000,- Forslag til ’kandidat’ til titlen’ v/alle 
6. Indsendelse af regnskab til Nærdemokratiudvalget – senest 1. juni 2019 v/Ryan 
7. Forslag til deltagere i dialogmøde vedr. Ungestrategi v/alle 
8. Start på oplæg til nye vedtægter v/Jan 
9. Eventuelt + næste møde – evt. møderække 

2. del (ca. 1 time) 
10. Oplæg til NY hjemmeside – af de 20 hjemmesider der fremgår af bilag til 

indkaldelsen bedes alle udvælge 5. På mødet vil vi så lave en ’tværsum’ og finde de 
ca. 5, hvorfra vi kan opnå mest inspiration til både indhold (i overskrifter) samt 
layout.  
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Ad 1) Godkende dagsorden og underskrive referat fra mødet den 11/4-
2019 
 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer og referatet underskrevet. 
 

Ad 2) Kort orientering om igangværende projekter: 
 

a)   Film om Ans (AD Media DK) v/Allan 
b) Velkomstmateriale v/Josephine og Kirsten 

 
Jan spurgte til hvorvidt vi kan lade a) og b) udgå og i stedet indarbejde det i den 
nye hjemmeside. Det blev nævnt, at en folder vil være en fin velkomst til nye 
borgere i Ans-Grønbæk, men at den let bliver forældet fra det øjeblik den er 
trykt. I forbindelse med udarbejdelse af ny hjemmeside foreslog Orla, at hvis det 
er muligt, kan man evt. designe hjemmesiden som en slags digital folder, der 
kan bladres i (som mange tilbudskataloger på nettet) – og som så muligvis kan 
gøres printvenlig. 
Beslutning: Vi ’parkerer’ b) til vi se mulighederne med hjemmesiden. 
 
Fsv. angår a) så er holdningen at en video fortsat er en god ide. Den vil dog 
skønsmæssigt koste kr. 35-40.000 (fra AD Media), som så skal betales ved 
sponsorater, fra f. eks. Handelsstandsforeningen m.fl. Søren har talt med 
Thomas Georgi, der også kan lave en sådan video. 
Orla bemærkede, at vi også skal huske at inkludere den øvrige del af vort 
lokalområde.  
Borgerforeningen og Lokalrådet kan evt. deltage med kr. 1.000 fra hver. 
To-do: Allan arbejder videre med mulighederne, også lokalt ved Thomas samt 
undersøger finansiering fra mulige sponsorer. 
 
c) Ans IF (Outdoor) projekt (broen over søen) v/Søren og Orla 

 
 
Lokalrådet har ved Søren og Orla deltaget som observatører i et par møder med 
broprojektgruppen og broprojektgruppen v/Jarl Gorridsen har ved flere 
lejligheder på det seneste givet udtryk for, at Lokalrådet støtter eller vil støtte en 
broløsning. 
 
Som oplyst til broprojektgruppen, så fordrer et sådant tilsagn behandling i 
Lokalrådet og sagen var derfor på dagsordenen for nærværende møde. 
 
Her blev de 5 scenarier drøftet, herunder en fuld bro, en bro der inkluderer 
tilslutning på midten til nuværende bro, en flydebro, 2-1 vej og 2-1 vej med 
intelligent lysregulering.    
 
Lokalrådet finder at broprojektgruppen ikke objektivt har beskrevet de 5 
scenarier med for og imod på parametrene: ’trafiksikkerhed, risiciene, 
handikapvenlighed, tidshorisont for en løsning, økonomi og æstetik ved og 
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omkring søen’, og at der dermed ikke foreligger et tilstrækkeligt oplyst grundlag 
for en beslutning om hvilken løsning, som Lokalrådet kan støtte. 
 
Vi enedes derfor om at meddele dette til broprojektgruppen og derefter afvente 
deres rektion. 
To-do: Jan (godkendt mail er sendt til broprojektgruppen den 29/5-2019). 

 
d) ’Giv byen et løft - 2019’ v/Jan & Søren 

 
Vi afventer at Plan og Vejudvalget på mødet den 3/6-2019 afgør hvilke 4 ud af 
12 ansøgende lokalråd der ’vinder’ puljen på kr. 225.000 til byforskønnelse.   
 
e) Hjertestarterkursus v/Josephine og Ryan 

 
Ryan har kontakt til en professionel instruktør (paramediciner) der gerne vil 
hjælpe med afholdelse af kursus – som forventes afholdt ultimo september (dog 
ikke onsdage) i AIKC. Ligeledes kan Ryan/Instruktøren låne øvelses dukker 
samt AED (øvelseshjertestarter). 
 
Vi drøftede og enedes om, at der skal være bindende tilmelding, idet 
deltagerantallet max kan være 18, til en pris af kr. 25,- pr. deltager.  
Der kan blive en mindre udgift til instruktøren, som vi finder midler til. 
 
f) Nedlæggelse af rute 114/914X v/Jan 
 
Jan har set på sagen og været i både skriftlig og telefonisk kontakt med Anders 
Kühnau – men han er tonedøv overfor alle argumenter. Da det er en politisk 
beslutning vurderes der ikke at være muligheder for at ændre beslutningen. 
Busserne kører sidste gang via Ans den 30/6-2019. 

 

Ad 3) Opfølgning på andre to-do punkter fra mødet den 11/4-2019 
 

Pkt. 6 – e) ’Skal dit lokalområde have mere kant’ v/Jan 
Ansøgningsmateriale er sendt til Ans If Søsport v/Kim Lynggaard der har 
bekræftet at de har indsendt materialet rettidigt. Der afholdes møde med 
ansøgerne efter sommerferien – og Lokalrådet har for sin del afsluttet emnet. 
 

Pkt. 6 – g) Lyskryds/85. mtr. cykelsti og grusvejen på søsiden af Århusvej. 
Vejdirektoratet har accepteret at betale for cykelstien fra betonbroen ved A26 og 
frem til ny fodgænger-/cykelovergang, der udføres samtidig med at lyskrydset 
etableres. 
Grusvejen er blevet ’graded’ og vi afventer om det giver en mere holdbar vej. 
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Ad 4) Dialog med/forslag fra borgerne inkl. opfølgning 
 
Der har været 2 henvendelser, hhv. fra Ans Kro, der ønsker bedre belysning på stien bag 
kroen og som fører til parkeringspladsen bag Tinnes køkken – samt belysning på selve 
parkeringspladsen med indkørsel fra Teglgade. Vi konstaterede, at parkeringspladsen er 
kommunens areal. 
 
Anden henvendelse er fra Hans Lindhart, der foreslår at der bl.a. af hensyn til skolebørn 
etableres en fodgængerovergang hhv. over Vestre Langgade ved Teglgade/Kroen og over 
Søndermarksgade ved Solsortevej.  
 
To-do: Søren og Orla arbejder videre med de 2 henvendelser – evt.  i sammenhæng med 
og hvis vi får midler til byforskønnelse. Emnet tages op på næste møde. 
 

Ad 5) Pris – ’Årets lokalområde – kr. 40.000,- Forslag til ’kandidat’ til 
titlen’ v/alle 
 
Der er kun indkommet et forslag og det er Ans IF. Jan færdiggør ansøgningen og 
indsender til kommunen (frist 24/6-2019). 
To-do: Jan. 
 

Ad 6) Indsendelse af regnskab til Nærdemokratiudvalget – senest 1. juni 
2019 v/Ryan 
 
Ryan har udarbejdet regnskabet for 2018, som blev gennemgået og godkendt. 
Underskrevet af Jan og Ryan. 
To do: Ryan indsender inden fristen. (er sket 30/5-2019) 
 
Der blev stillet spørgsmål til hvorvidt formanden også kan få adgang til kontoen, hvilket 
Ryan vil undersøge og hvis ikke, da få det bragt i stand. 
To do: Ryan  
 

Ad 7) Forslag til deltagere i dialogmøde vedr. Ungestrategi v/alle 
 
Her har Josephine meddelt at hun gerne deltager, og i øvrigt foreslået Sussi (fra AIKC). 
Da der kan deltage op til 5 fra hvert Lokalrådsområde efterlyser vi flere emner, og Allan vil 
evt. forespørge via nabo. 
Der meldes tilbage til Jan – som tilmelder – fristen er 3/6-2019. 
To do: Jan  
 

Ad 8) Start på oplæg til nye vedtægter v/Jan 
 
Jan havde på forhånd udsendt UDKAST til nye vedtægter som vi gennemgik, og som 
afviger væsentligt fra de gamle på en række punkter. 
 
Der blev fsv. angår de NYE vedtægter foreslået et par mindre ændringer, som under 
mødet blev indarbejdet, bl. a. en sondring mellem Årsmøde og Borgermøde, samt at 
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tegning af Lokalrådet ændres fra ’formanden og et medlem af bestyrelsen… ’ til 
’formanden og kassereren…’ . Sidste er en afvigelse fra Kommunens standard. 
 
Nye vedtægter skal vedtages på et borgermøde, som arrangeres snarest i forbindelse 
med et andet relevant emne (evt. byforskønnelsen). 
Udkastet sendes til kommunen for godkendelse. 
To do: Jan (er sket) 
 

Ad 9) Eventuelt + næste møde – evt. møderække 
 
Lokalrådet har modtaget en henvendelse fra Nicolaus Johansen der ønsker en 
støtteerklæring til projektet Hinderbahn. 
Den blev forevist og da den ikke indeholder nogen forpligtigelse for Lokalrådet blev den 
accepteret – og underskrevet af de tilstedeværende. 
 
Jan har været i kontakt med kommunens Plan og Byg afdeling og modtaget 
oversigtsplaner på baggrund af en henvendelse fra Rasmus Viuff, og MJA’s info 
arrangement i Ans, hvor de gerne ville høre hvad der sker i byen og for at blive opdateret 
på udviklingsplanerne. Det viste sig at det fremsendte er ’gamle’ og kendte planer som er 
arbejdsversioner. Kommunen skriver dog, at de her i efteråret vil holde møde med 
Lokalrådet og senere et Borgermøde – så mon ikke der kommer nye planer.  
 
Jan har efterfølgende modtaget en henvendelse fra kommunens Plan og Byg afdeling der 
gerne og uformelt vil en tur til Ans for at høre lidt om ønsker og planer, uden at de har 
kunnet definere det nærmere andet end at det drejede sig om bymidten/buspladsen. 
 
Fra vor side vil vi inddrage dels vort ’by forskønnelses projektet’– og tillægget fsv. angår 
buslæskur og off. toilet samt borhenvendelserne jf. ovenfor. 
 
Mødet bliver tirsdag den 4/6– klokken 13:00 med deltagelse af Søren, Orla og Jan.  
 

2. del (ca. 1 time) 
 

Ad 10) Oplæg til NY hjemmeside 
 
Grunde tidspres blev emnet kun kort berørt og er sat på til næste møde. 
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Således som det blev hørt og opfattet fra mødet og som værende væsentligt og relevant. 
 
Nærværende referat er godkendt: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetskalender: 
 
18/6-2019  Reserveret til møde hvis vi får midler til byforskønnelse 
20/8-2019   Næste møde i Lokalrådet – i AIKC 
Senest 1. juni 2019 Indsendelse af regnskab til Nærdemokratiudvalget 
29/8-2019  Ans Open by-night 
20-21/9-2019 Folkemøde 
Senest 1. november       Årsmøde med indkaldelse iht. Vedtægterne 
9/11-2019  Konference for Lokalråd (sted: i Kjellerup) 


