Referat for Lokalsrådsmøde
Dato: torsdag den 20. august kl. 16.00
Sted: AICK
Inviterede: Niels Villumsen, Pernille Ingemann, Søren Andersen, Ricky Lund
Deltager: Niels Villumsen, Pernille Ingemann, Ricky Lund
Referent: Ricky Lund (med hjælp fra øvrige deltager)

Dagsorden
▪
▪
▪
▪
▪

Hvordan er stemning i lokalrådet, alle skulle gå hjem og tænke ift. hvad og om og
hvordan vi forsætter arbejdet.
Borgermøde den 17. september – bliver det afholdt, hvordan gør vi i praksis
Svar til Bro-projektgruppen og deres anmodning
Planlægning af næste møde og forventede emner
Eventuelt

Noter:

Hvordan er stemning i lokalrådet, alle skulle gå hjem og tænke ift. hvad og om og
hvordan vi forsætter arbejdet.
Der er forsat opbakning til forsættelse af arbejdet i lokalrådet.
Følgende punkter blev drøftet:
▪ Der skal arbejdes for der maksimalt er ét (1) møde i Ans-Grønbæk Lokalråd om måneden
▪ Der skal være bedre rollefordeling, således det generelle arbejdet i Ans-Grønbæk Lokalråd
deles mellem medlemmerne, dette bliver taget op på næste lokalsrådsmøde
▪ Forslag fra Pernille om følgende rollefordeling, så vi alle bidrager med en opgave. Ricky og
Søren danner et formandskab. Pernille bliver referent og Niels regnskabsfører.
▪ Ans-Grønbæk Lokalråd skal huske at det primært skal fungere som koordinerende, således
der er tid og overskud til, at involverer sig i de nødvendige sager til gavn for foreninger og
borger i området.

Borgermøde den 17. september – bliver det afholdt, hvordan gør vi i praksis
Der blev aftalt at koordinerer indsatserne pr. mail.
Følgende punkter blev drøftet:
▪ Der skulle bl.a. undersøges om det er nødvendig med tilmelding til mødet
▪ Der skulle undersøges om vi kunne få dagsordenen
▪ Det er aftalt at der 14 dage før bliver lagt information op på Facebook og på Ans-by
hjemmeside. 3. september
▪ Det blev aftalt der skulle noget i avisen om borgermødet
▪ AIKC skulle bookes og vi der må maksimalt være 100 deltager (inklusiv os og dem fra
kommunen) Niels sørger for bookning.
▪ Søren Thomsen bliver ordstyrer. Idet kommunen anbefaler at der skal være tilmelding
til mødet, blev vi enige om, at Pernille laver et opslag på FB ang. mødet og om
muligheden for at tilmelde sig via FB samt en henvisning til, at deltagerne tilmelder sig
via e-mail til Lokalrådet.
▪ Vi takker JA til kommunens tilbud om mundbind og sprit.
▪ Der bliver ingen servering.

Svar til Bro-projektgruppen og deres anmodning
Det blev aftalt at Ans-Grønbæk Lokalråd gerne vil støtte op om så mange lokale initiativer som
muligt og herunder også det fremsendte ønske fra Bro-gruppen til udsættelse af indsendelse af
Lokalrådets oplæg vedr. 2-1 vej over Tange sø. Der er forsat støtte fra Lokalrådet til oplægget
omkring 2-1 vejen over Tange Sø, bl.a. pga. der er et ønske fra områdets borger og
foreninger, om en snarligløsning ift. trafiksikkerheden over vejen over Tange Sø.
Det blev aftalt at udsætte indsendelsen af 2-1 vej over Tange sø-oplægget til den 15. oktober
2020.
Det blev også aftalt at Ricky Lund laver et oplæg til Bro-gruppen som de øvrige medlemmer af
lokalrådet får til review før det fremsendes.

Planlægning af næste møde og forventede emner
Følgende datoer og tidspunkter er mulige for næste møde og det er aftalt det koordineres via
e-mail: 30 september 2020 kl. 19.30 eller 1. oktober 2020 19.30
Oplæg
•
•
•
•

til dagsorden til næste møde:
Rollefordeling, jf. drøftelse på mødet den 20. august 2020 punkt 1
Suppleringsvalg, bør vi få flere med i lokalrådet for nuværende
2-1 vejen over Tange sø og Bro-gruppens projekt, generel status
Byfornyelse, generel status og drøftelse af tidsplan

Eventuelt
Der blev ikke drøftet yderligere emner

