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Borgermøde 19. marts – med kaffe på kanden 

Så er det atter tid for det årlige borgermøde, hvor Sejs-Svejbæk Lokalråd gennemgår 

de sager og aktiviteter der har fyldt mest i det forløbne år. Mødet finder sted den 19. 

marts kl. 19, og det er som sædvanlig Multihuset der lægger lokale til. 

Vi har i år valgt at dele mødet op i to: Først den formelle del, herefter dialog i mindre 

grupper. Lokalrådsformand Helle Præsius Busk indleder mødet med en mundtlig rede-

gørelse af lokalrådets arbejde i 2013 – og der bliver nok også tid til et lille tilbageblik 

over begivenhederne i den fire-årige valgperiode vi afsluttede ved valget i november.  

Godkendelse af regnskab for 2013 og vedtagelse af eventuelle vedtægtsændringer er 

også på programmet. På mødet bliver der selvfølgelig også lejlighed til at hilse på det 

nye lokalråd, og vi får desuden besøg af vores nye byansvarlige, Peter Magnussen fra 

Silkeborg Kommune. 

Når vi har afsluttet den formelle og vedtægtsbestemte  del af borgermødet – forment-

lig ved 20-tiden – serverer vi kaffe og kage ved mindre borde, hvor vi lægger op til 

drøftelse af temaerne fra vores tre lokale arbejdsgrupper: Natur, trafiksikkerhed og 

klima. Vi har desuden sat emnet ”kultur og fritid” på dagsordenen – hvem ved, måske 

kan det føre til dannelsen af endnu en arbejdsgruppe? Alle fire temaer bliver præsen-

teret mundtligt inden vi går i gang, så mødedeltagerne kan fordele sig efter interesse. 

  

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer, så mød op og vær med! 

 

Lokalrådet holder øje… 

Som de fleste af jer formentlig har bemærket, så er der i øjeblikket mange sager der 

involverer Sejs-Svejbæk, enten direkte eller indirekte gennem lands- og lokalpolitiske 

beslutninger. Noget af det har vi som lokalråd indflydelse på – nu eller senere. Andet 

er helt eller delvis uden for vores rækkevidde. Men uanset om det handler om det ak-

tuelle motorvejsbyggeri, en fremtidig jernbane, en vedtaget strukturplan eller andet, 

så skal I vide, at lokalrådet følger med i alle sager der vedrører vores lokalområde, 

bl.a. for at vi kan sikre os, at reglerne følges og at dialogen er i top. 

 

 

Nyt, opdateret vandrestikort (2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

 



Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Helle Præsius Busk (formand), Bjørk Fredslund Andersen (næstformand), Klaus Kirke-

gaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard 

og Eske Eskesen. Suppleant Ole Graaberg. 

 

På www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk kan du læse nyheder, hørings-

svar og referater fra lokalrådets og arbejdsgruppernes møder. 

Mød os også på www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad - klik ”synes godt om” 

vores side, så får du aktuelt nyt om vores aktiviteter. 
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