
 

 
Referat for Voel Lokalråd. 
Dato: 5. februar 2020 kl. 19.00 -21.30 

 
Deltagere:  Jens Ole Futtrup, Asbjørn Andersen, Kirstine Klemmenserud, Jesper Klaris, Morten Sabroe 
  og Kirsten Dolberg. 
Afbud:  Jens Ove Mogensen 
 

Fremmødte Borgere inviteret fra kl. 19,00 – 19,30 
9 fremmødte borgere.  
En borger omtaler omfartsvejen, den grønne kile, ikke bebygges, gerne træer, friluftsscene.  
En anden borger nævner udkørsels muligheder, bybusser, falder prisen for midt by husene? 
Helle Gade kommenterer på ovenstående: Nævner at Voel er et knudepunkt, husk oplandet, samkørsel, en 
lidt ”større” by som SKAL udvikle sig, fastholde skole, Brugs osv.  
Grønne kile, 45-90 meter, gå efter 100 meter i bredden.  
Jens Ole henviser til møde i Voel den 16. september 2020. 
Jens Ole opfordrede til at Voels borgere kunne komme med begrundelse, links og andre tiltag som 
Lokalrådet kan sende til Kommunen. Husk, borgernes høringsproces, giv debat! 
Helle Gade deltager gerne til Borgermøde og står til rådighed til Borgermøde. 
 
1. Nyt fra lokalråds Medlemmerne. 

Kommer i nedenstående referat. 
 

2. Politiske beslutninger, Jens Ole 
Lokalplan § 50 udstykning den grønne kile: Vigtigt, at beholde kilen, da der er kommer forskellige 
miljøer til med tiden – så den kan bruges. 100 meter skoven J Kirstine undersøger om der ER en 
gravhøj i området. Jesper formulerer brev til kommunen. 
 

3. Økonomi, Kristine 
        Godkendelse af regnskab 2019 samt budget 2020: 
        Godkendt regnskab, Kirstine orienterer kort. 
  
4. Hjemmeside, Kristine 

Skal vi på kommunens platform? 
Kirstine fremlagde platform, der tilbydes kursus, gratis. Lokalrådet bakker op her, og Asbjørn deltager i 
kursus på kommunen til Voel Lokalråds hjemmeside. 

 
5. Affaldsindsamling 2020 

Dato samt hvem planlægger 
       26. april 2020. Morten og Kirsten planlægger. 
 
6. Møde planlægning af datoer, Jens Ole 

Lokale Booking: 4/3 – 15/4 - 5/5 – 3/6 – 13/8 – 4/11 og 3/12. 
 



 
 

 
7. Fondsansøgninger, Jens Ole 

Byforskønnelsespuljen: I puljen er op til 500,000 kr., dog ikke oversige 225.000 kr. per by, 
ansøgningsfrist d. 1. april 2020. 
På Facebook opfordres borgerne til at komme med forslag. Skal søges til at være på offentligt grund. 
Grunden overfor Ismejeriet, Helleanlæg mellem Krakasvej og Gromsvej og Tunellen ved skolen er 
mulige emner.  
 
Underværker: Fællesskaber er noget vi bygger. Ansøgningsfrist d. 27. marts 2020. Multihuset søger 
sammen med Lokalrådet i Voel. Fællesforeningsansøgning. 

 
8. Forretningsorden 

Gennemgang af dokument - udsættes til næste møde 4. marts 2020. 
 
9. Diverse. 

a. Velkomst til nye borgere, Jens Ove, udsat til næste møde 4. marts 2020. 
b. Hjertestarter – er der styr på. 
c. Lys på stien – afventer fra kommunen. 
d. Borgermøde med byplanlægger d. 16. september 2020 kl. 19:00 i forsamlingshuset (Tema KPL) 
e. Næste møde er den 4. marts 2020. 

 
 
 
 
 
 
/KD 


