
Referat for Lokalrådsmøde 

Mandag 24. januar 2022 klokken 19.30 – 21.15 

Ekstra deltagere var Susanne Jacobsen og Anders Laursen fra byrådet. 

Fraværende med afbud Søren Andersen, så derfor et lidt kortere referat: 

1; Kort opsummering af møde med embedsmænd fra kommunen vedr. input  

 til kommuneplanen.  

2; Søgade, som også var et emne på ovenstående møde. Der blev drøftet hvordan      man 

kommer i betragtning til almennyttige puljer, og hvordan Ans i forvejen  er  stillet. Susanne 

Jacobsen ville undersøge disse forhold. Peter Høst kontakter Boligselskabet Sct. Jørgen, for 

at få info om hvordan de kommer ind i sådanne sager, senest i Demstrup, Kjellerup og 

Vinderslev. 

3; Lys på P plads bag Tinnes Køkken. Der er stadig ikke sket noget, men vi forholder os til 

email fra Elsa, Silkeborg Kommune, hvor hun skriver der er kontakt og budget til etablering. 

4; Status på toiletbygning – her må Søren gerne selv komme med seneste opdatering : 

”Efter kontakt til Iwo Jensen er den samlede udgift for bygningen, I alt excl. moms kr. 

613.237,65 – der er bevilget kr. 750.000,-  excl. moms. Den sidste bænk leveres af Munk – 

fredag den 28-01-22 – herefter er bygningen færdig iht. udbud. 

Torvet – her er der kontakt til den nye tovholder ved Silkeborg Kommune Brita Skovlyst – 

der er der forventninger til at de sidste detaljer vil blive udført som forventet. Budgettet  på 

kr. 225.000,- excl. moms kan indeholde alle tiltagene iht. de foreløbige oplysninger. 

5; Evt. Lone havde et ønske om en ” Ans Central Park”, i området der ikke må bebygges i 

bakkerne mod syd, gerne en fredning som man kunne bygge byen op omkring på den lange 

bane, og evt med naturfonde som medspillere/investorer. 

6; Cykelsti over Ans Bro, ekstra deltagere fra kl. 20.15,  Jørgen Nielsen, Jarl Gorridsen og 

Kim Lynggaard. Status på projektet blev drøftet, og hvordan kommer vi videre?? Rigtig god 

dialog og en plan blev lagt for næste step. 

Næste møde 7. marts kl. 19.30 i AIKC – Søren bestiller lokale. 

                                           Årsmøde er fastlagt til mandag den 30 maj -19.30 i AIKC: 

Dagens referent    Peter Høst 

 

 

 

 


