Tilstede: Erling Jensen Lemming, Jørgen Krog, Vagn Brostrup Jensen, Eskild Johnsen, Ejvind K. Svejstrup.
Fraværende: Jens Poulsen, Mogens Heller.

Referat fra Lokalrådsmøde afholdt d. 2/11 - 11 i GKIC.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst.
Nærdemokratikonferencen - Erling og Mogens måtte melde afbud. Det er besluttet, at der oprettes
facebook for alle Lokalråd. Silkeborg kommune/nærdemokratiudvalget har "lagt" små videosekvenser ud
på nettet om Silkeborg. Forsamlingshuset i Skannerup er solgt til en mc klub fra Hammel.
Pkt. 4. Projekt Anlægget v/Mogens Heller.
Erling har skrevet til Leif Pedersen vedr. etablering af stier. Leif har holdt ferie, men der skulle være
ryddet op på stierne.
Pkt. 5. Teglværksgrunden v/Jørgen Krog og Vagn Brostrup - jordprøver.
Jørgen har skrevet til kommunen vedr. stiprojekt. Entreprenørgården laver det som et projekt. Vi afventer
svar fra Entreprenørgården m.h.t. opfølgning. Kommunen har inviteret til møde på rådhuset d. 17/11 kl.
1500. Jørgen og Vagn delta'r.
Kommunen har afleveret dokumentation for, hvorfra jorden til opfyldning hidrører - fyldjord fra
plejecenter i Sabro (er således ikke forurenet).
Pkt. 6. Invitation til LAG's informations- og opstartsmøde - skal vi deltage.
Jørgen og Erling deltager - afholdes i Østerbording forsamlingshus.
Pkt. 7. Borgerhenvendelse
Der er ønske om, at den sidste rest af Amerikavej fra Pubben til Feriecentret omdøbes til Lille Amerikavej.
Henvendelsen er fra Carsten Iversen - henvendelsen sendes videre til Silkeborg kommune med
anmodning om forslag til løsning af problemet - flere bilister, herunder busser og andre store køretøjer
kører ad Amerikavej, idet de fejlagtig tror, at de kan komme til feriecentret ad den vej. Erling
videresender.
Pkt. 8. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Børnehavegrunden - Erling forespørger kommunen om fremtidsudsigterne. Jf. kommuneplanen ser det ud
til, at grunden fortsat er lagt ind under Karolinelundscentret.
Tingbakken - etape 3. Der er ved at blive udarbejdet lokalplan.
Ny Folkeoplysningslov skal implementeres i de gældende regler. Der " arbejdes på " at de forskellige
afdelinger inden for skole og idræt arbejder bedre sammen.
Pedelordning - spørgsmål om, hvordan den nye pedelordning fungerer (den enkelte pedel er ikke længere
fast tilknyttet til en sted, men skal arbejde i teams) Ejvind forespørger skolebestyrelsen om deres erfaring
med ordningen.
Pkt. 9. PR.
Mogens kommer med indlæg til Stafetten vedr. projekt anlægget (har meldt tilbage, at han ikke kan nå
det).
Pkt. 10. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige samt pkt. 7.
Pkt. 11. Evetuelt.
Vi har fået en henvendelse vedr. "sikker skolevej" ved overgangen på Skovvejen fra det nordlige til det
sydlige fortov. Henvises til skolebestyrelsen, idet de skal sikre "sikre skoleveje".
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