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Pkt. 1: 

Redegørelse for Sejs-Svejbæk Lokalråds arbejde i 2013 
 

Valg, varmeplan og vandreruter – så er lokalrådets største 2013-temaer kort ridset op. 

Derudover har der også været en masse andre spændende ting på dagsordenen 

 

Møder og arrangementer 

I det forløbne år har der været afholdt 6 ordinære lokalrådsmøder samt et temamøde med 

sightseeing i lokalområdet. Desuden blev der afholdt vedtægtsbestemt borgermøde i februar 

med tema om varmeforsyning, naturgruppen arrangerede Store GudenaaDag ved De Små 

Fisk, og klimagruppen arrangerede et oplysningsmøde om klima-/varmeplan. Lokalrådet var 

værter for et stort politikermøde om ”Fritid og faciliteter”, ”Trafikken” og ”Naturen og byen”. 

Til sidst blev juletræet ved Dagli’Brugsen tændt til glæde for alle i hele december. 

Vi har været repræsenteret i møder om Himmelbjergruten, på Gudenåkonferencen, til 

borgmesterdebat og i kommunalvalgets café, og vi har holdt samarbejdsmøde med områdets 

”væsentligste” aktører. 

 

Lokalrådet har på sine ordinære møder været omkring mange ting. Borgermøder, vandreruter, 

Lokalrådsvalg, varmeplanen, trafik, arbejdsgrupperne og nyhedsformidlingen har været 

gennemgående punkter, som jeg vender tilbage til.  

Herudover har vi også haft andet på dagsordenen: 

 Høringssvar – 130331 Høringssvar Kommuneplan 2013, 130331 Høringssvar 

Bæredygtighedsværktøj, 130331 Høringssvar Belysningsstrategi, 130412 Høringssvar Om- 

og udbygningsplan ældreområdet, 130530 Høringssvar 36-003 Kildevej, 130530 

Høringssvar Politik & strategi samarbejde, 130818 Input til Klimatilpasningsplan,  

130818 Til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Sejs Ladeplads - 131004 Svar fra Kultur og 

Fritid, 130902 Henvendelse og 131002 Svar vedr. trafik- og sikkerhedsforhold på Julsøvej  

 Henvendelser vedr. banehegn, letbane, fjernvarme, affaldsbeholder ved hundeskoven, Sejs 

Ladeplads, mountainbikes, krydsning af Julsøvej, læskur, pumpestationen på Strandvejen, 

idrætsforeningers forhold 

 Nærdemokrati – møde med lokalrådsformændene og en Nærdemokratikonference. 

 Diverse: hjertestartere, svingbane ved Borgdalsvej, bibliotekscafé, trafikblink ved skolen, 

manglende cykelopkørsler, motorvejs-besigtigelse, kørselsgodtgørelse, energi-indsats og, 

beplantning ved SIS-grunden (igen). 
 

Borgermødeopfølgning, vandreruter og lokalrådsvalg 

Borgermødet i marts 2013 medførte sagsbehandling vedr. varmeplanen (et orienterende møde 

afholdt af klimagruppen i efteråret), let-/jernbane (som vi fortsat ønsker med stop i Svejbæk), 

omklædningsrum i Multihuset (opbakning) samt vedligeholdelse af lokale stier (som er ejernes 

pligt).   

Himmelbjergruten er nu indviet på strækningerne omkring Sejs, og den nåede at indgå i det 

endelige vandrestikort, som blev husstandsdelt med Foreningsnyt i maj 2013. Solfærgen ved 

Aalekroen blev indviet allerede i maj 2013, en succes. Et stop på ruten, nemlig Sejs Ladeplads, 

var centrum for en mindre heldig korrespondance og manglende høring, hvor naboerne 

heldigvis nåede at stoppe et større bådparkeringsprojekt. Nu er området renoveret, og det kan 

stadig benyttes som badeplads uden at have en officiel status som sådant. 

http://www.nysilkeborgkommune.dk/demokrati
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130331_Høringssvar_Kommuneplan2013.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130331_Høringssvar_bæredygtighedsværktøj.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130331_Høringssvar_bæredygtighedsværktøj.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130331_Høringssvar_belysningsstrategi.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130412_Høringssvar_Om-_og_udbygningsplan_ældreområdet.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130412_Høringssvar_Om-_og_udbygningsplan_ældreområdet.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130530_Høringssvar_36-003_Kildevej.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130530_Høringssvar_Politik-strategi_samarbejde.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130530_Høringssvar_Politik-strategi_samarbejde.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130818_Input_til_Klimatilpasningsplan.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130818_Vedr_Sejs_Ladeplads.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130818_Vedr_Sejs_Ladeplads.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/131004_Svar_vedr_Sejs_Ladeplads.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/131004_Svar_vedr_Sejs_Ladeplads.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Trafiksikkerhed/131002_SvarSK_trafik_Julsøvej.pdf
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Mountainbikeruten har givet anledning til skriverier i flere retninger. Samfærdslen mellem de 

forskellige brugere af skoven er stadig ikke uproblematisk, men de udenbys er sværest at nå. 

Lokalrådsvalget den 17. november 2013 har været på dagsordenen stort set hele året. Vi fik 

desværre ikke så mange kandidater, som vi kunne have ønsket, men vi var nok til at afholde 

et valg med valgbokse, stemmesedler og det hele, så det gjorde vi. Det var tydeligt, at stadig 

flere af borgerne ved, at der er et lokalråd, og vi er meget glade for stemmeprocenten på 41,8 

– og for at vi nu har et nyt og velfungerende lokalråd. 
 

Naturgruppen og Klimagruppen – og trafik 

Naturgruppen har færdigredigeret og udsendt Vandrestikortet, har aktiveret mange lokale 

borgere (tak!) i nedgravning af pæle til Himmelbjergruten, arrangeret Store GudenaaDag i 

august med indvielse mv. og stille og roligt arbejdet med en naturaktivitetsplads ved De Små 

Fisk. Her etableres formentlig et partnerskab med bl.a. Gudenaakomiteen, Kultur- og 

Fritidsudvalget, Naturstyrelsen og Sejs-Svejbæk Idrætsforening. 

Klimagruppen har været behjælpelig med input til klimatilpasningsplan og afholdelse af et 

oplysningsmøde vedr. varme-/klimaplan som opfølgning på drøftelsen på borgermødet i marts. 

Trafikken er også i 2013 blevet varetaget af lokalrådets kontaktperson, Kirsten. Der er sendt 

mange henvendelser og praj, så snart der har været behov. Cykelstiens/-banens tilstand til 

Silkeborg og trafikfarlige situationer i byområdet er især meldt ind. Flere private fællesveje 

deltog i ”pas på mig”-kampagnen i foråret. Der blev på politikermødet skabt værdifuld kontakt 

til formanden for Vej- og Trafikudvalget, Frank Borch-Olsen. 
 

Nyhedsformidling – i Foreningsnyt, på hjemmesiden og på Facebook 

Vi har i det forløbne år udsendt 10 nyhedsbreve via Foreningsnyt og hjemmesiden, annonceret 

pr. nyhedsmail samt udsendt pressemeddelelser om borgermødet, trafikkampagnen, 

arbejdsdage på Himmelbjergruten, Store GudenaaDag, varmeplanmødet og politikermødet. 

Vores hjemmeside er blevet opdateret, men vi er ”blevet tvunget” til at overgå til en ny 

platform pga. nyt system hos Silkeborg Kommune, så der er lidt stille lige nu.  

Vi er fortsat Facebook, og vi vil gerne have mange flere, som følger med her! Tryk på ”Synes 

godt om” øverst på siden, tak.  
 

Pkt. 2: Fremlæggelse af regnskab v/kasserer Klaus Kirkegaard.  

Se præsentationen. 
 

Pkt. 3: Vedtægtsændringer og evt. indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 
 

Pkt. 4: Valg af revisor/revisorsuppleant 

Revisor Kirsten Andersen og revisorsuppleant Christian Aagaard har indvilget i at fortsætte, 

men der er selvfølgelig mulighed for at stille op, hvis der er interesserede til stede? 
 

Pkt. 5: Eventuelt 
 

Pkt. 6: Dialog i mindre grupper, svarende til Lokalrådets arbejdsgrupper samt Kultur/fritid, 

herunder lidt godt til ganen 

Den 9. marts 2014/Helle Præsius Busk 


