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Pkt. 1: 

Redegørelse for Sejs-Svejbæk Lokalråds arbejde i 2014 
 

Lokalplaner, man kan stole på, partnerskabet om De Små Fisk og fremtidsværksted har været 
de væsentligste 2014-temaer. Derudover har der også været nogle succeser og andre ting på 
dagsordenen 
 
Præsentation af lokalrådets medlemmer. 
 
Møder og arrangementer 
Det nyvalgte lokalråd konstituerede sig i januar. I det forløbne år har der været afholdt 7 
ordinære lokalrådsmøder, temamøde om jernbaneforliget samt et vedtægtsbestemt 
borgermøde i marts med arbejdsgruppe-tema. Til sidst blev juletræet ved Dagli’Brugsen 
tændt. 
Vi har været repræsenteret i møder med bl.a. EnergiMidt, Nærdemokratiudvalget, Fritids- og 
Kulturafdelingen, og vi har deltaget i ”Lokalforum” med SSIF m.fl.. 
 
Lokalrådet har på sine ordinære møder været omkring mange ting. Jeg vender tilbage til 
indledningen og nogle succeser, men listen er...   
Jernbaneforlig, høring klimatilpasningsplan, besøg af byansvarlig, repræsentation i 
Nærdemokratiudvalget, 10 gode råd til PMK, bænk på heden, diverse møder vedr. lokalplan for 
Langdalsparken, afmærkning af trampesti på Sejs Hede, mestring af egen sundhed, støtte til 
SSIF’s multibane, lokalrådets kompetence, De Små Fisk-projekt, høring udviklingsstrategi, lov 
og orden ved De Små Fisk (og efterfølgende dialog), etablering af byportal, 
”spøgelsescyklister”, høring kommuneplantillæg Aalekroen, udredning af høringsregler, 
motorvejsåbning og konsekvenser, krydsningshelle ved bytorvet og meget mere.  
 

Succeser – fra indledningen og lidt til… 
Vores klage over dispensationerne i lokalplanen for Langdalsparken har aldrig handlet om 
”sagen”, nemlig grønne tage eller ej, men om ”processen”, at man skal kunne stole på en 
lokalplan. Heldigvis har vi fået medhold i klagen, og PMK har endelig besluttet sig for en ny 
lokalplansproces. Vi er ikke i tvivl om, at den ikke vil indeholde grønne tage, men en anden 
måde at tage hensyn til naturen på – og vi ærgrer os over, at politikerne ikke ville lytte, da vi 
allerede for et år siden forklarede vores standpunkt. Det er synd for de nye borgere, som er 
havnet i klemmen undervejs i forløbet.  
Generelt skal borgerne reagere, når der er høringer, næste gang vedr. Holten/Rytterholt! 
Undervejs i dette forløb blev lokalrådets kompetence til at indsende høringssvar og klager 
betvivlet. Der er ikke noget at komme efter rent lovgivningsmæssigt, og vi fik udelt opbakning 
på Nærdemokratikonferencen i november. 
Partnerskabet om De Små Fisk er undervejs i forprojektet. Det er et arbejde, som 
lokalrådet har haft i gang siden 2010, der nu endelig er ved at blive til noget. 
Forprojektansøgning blev indsendt i august og det blev bevilget i december. Det er utroligt 
dejligt, at alle, som vores tovholder Bjørk inviterede til første partnerskabsmøde, er aktive. Vi 
glæder os! 
Sundhed i Multihuset: En energisk indsats fra et par medlemmer af Sejs-Svejbæk Lokalråd 
har i løbet af sommeren 2014 ført til et samarbejde med Sundhedshuset i Silkeborg, SSIF 
Ældreidræt m.fl. om tre senior-sundhedsarrangementer i efteråret.  Arrangementerne 
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medførte en del nye tilmeldinger til Fitness, ligesom ønsket og behovet for morgensang og 
læsegrupper har resulteret i et positivt efterspil med nye og øgede aktiviteter i lokalområdet. 
Fremtidsværkstedet, som blev afholdt i november, føres videre her i aften, og det resulterer 
forhåbentlig i en udviklingsstrategi med politisk og lokalt potentiale. Der var på dagen mange 
positive toner, og i umiddelbar forlængelse har SSIF indkaldt til et såkaldt ”Lokalforum”, hvor 
de bl.a. lufter idéer og ønsker for udviklingen af området omkring Multihuset. Det deltager vi 
gerne i, det er dejligt, at SSIF efter 8½ år parallelt med Sejs-Svejbæk Lokalråd endelig åbner 
for et mere formelt samarbejde. 
 

Natursucces – med ny bænk på den østlige del af Sejs Hede fra Ældre Sagen og markering af 
trampesti. De Små Fisk-partnerskabet har også sin begyndelse i naturgruppen. 
Trafiksucces – med etablering af krydsningshelle ved bytorvet indenfor et år: Det første 
møde med politikere m.fl. i januar, rundspørge ved naboer februar/marts, etablering oktober. 
Ikke en optimal løsning, men bedre end intet. Jernbaneforliget og forløbet lokalt følger vi op 
på, så følg med i vores nyhedsbreve i 2015. 
Klimasucces – med deltagelse ca. 250 Sejs-borgere i affaldssorteringsforsøg i maj-september 
2015, yderligere information til de involverede. Der planlægges med et klimaarrangement om 
affald og ressourcer. 
 

Nyhedsformidlingen har været lidt sløj i 2014, da hjemmesiden har ligget underdrejet. Den 
er nu ved at være effektiv igen, heldigvis. Vi har dog sendt de sædvanlige nyhedsbreve ud via 
ForeningsNyt og håber, at det har været nemt at følge med der. Vores Facebook-side har nu 
159 følgere. 
 

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 
Vi skal have valgt revisor og revisorsuppleant. Revisor Kirsten Andersen er villig til genvalg, er 
der interesserede til stede? 
 

Pkt. 5: Eventuelt 
Reklame for ”På vej til Folkeskolen 2021”, dels et Kick-off-informationsmøde den 16. marts 
2015 kl. 19.00 i JYSK Arena og dels et idémøde for den sydlige del af kommunen den 14. april 
2015 kl. 19.00 i Virklundhallen. 
Reklame for klimagruppens arrangement den 20. maj 2015 vedr. affald og ressourcer 
 

Pkt. 6: Udviklingsstrategi i de fem temaer (=mindre grupper), herunder lidt godt til 
ganen 

Den 3. marts 2015/Helle Præsius Busk 


