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Borgermøde den 9. marts om lokale initiativer 

Som varslet allerede i december-udgaven af Sejs-Svejbæk Lokalråds nyhedsbrev invi-

terer vi den 9. marts til det årlige borgermøde. Mødet starter kl. 19 og foregår som 

vanligt i Multihuset. Mødet koncentrerer sig i år om de sager, vi som lokalråd og bor-

gere i lokalområdet selv har arbejdet med i forbindelse med udviklingsstrategien – og 

som vi forventer at komme til at arbejde videre med i den kommende tid. 

Især vil vi sætte fokus på projektet, der forhåbentlig fører til de tiltrængte forbedrin-

ger ved De Små Fisk. Derfor vil vi have et længere oplæg om planerne og arbejdet i 

det grønne partnerskab, som er oprettet for at samle lokale kræfter og myndigheder 

om den fælles opgave det er at forskønne vores lille perle ved søen. 

På mødet vil vi også orientere om, hvad der er sket omkring vores bytorv, om en må-

ske kommende digital byportal og om planerne med den nye lokale hjertestarterfor-

ening, som forhåbentlig er stiftet (se nedenfor) når vi mødes til borgermødet. 

 

Lokalrådet søger suppleanter 

Borgermødet er samtidig anledningen til, at borgerne kan mødes med lokalrådets 

medlemmer og høre, hvad lokalrådet beskæftiger sig med. Formand Helle Præsius 

Busk vil i sin redegørelse gennemgå lokalrådets aktiviteter i det seneste år og kasse-

rer Klaus Kirkegaard fremlægger regnskabet.  

Lokalrådet har i år et særligt ønske, nemlig at der på borgermødet melder sig en eller 

flere, som er interesserede i at være suppleant til lokalrådet.  

Der er under to år til næste lokalrådsvalg, og da vi ingen suppleanter har haft i det 

seneste halve år, vil vi meget gerne have en eller flere suppleanter, der kan træde til, 

hvis et lokalrådsmedlem må melde fra. Arbejdsopgaven er overkommelig, da supple-

anten kun tilkaldes til lokalrådsmøderne ved afbud. Vi sender dagsordner og referater 

direkte til suppleanten, som dermed har gode muligheder for løbende at følge vores 

arbejde. At være suppleant kan samtidig være en god måde at ”snuse” til lokalrådsar-

bejdet for den, der overvejer at stille op som kandidat til næste lokalrådsvalg i no-

vember 2017.       

 

Hjertestarterforening stiftes den 10. februar 

Mød op og vær med til at stifte den nye, lokale hjertestarterforening. Det er lokalrå-

dets trivselsgruppe, som det seneste år har arbejdet på at stifte den nye forening. 

Formålet er i første omgang at finde sponsorer til at anskaffe tre hjertestartere, der 

kan dække Sejs-Svejbæk. Herefter bliver opgaven at sørge for at udstyret vedligehol-

des, så det fungerer efter hensigten. Foreningens opgave bliver desuden at sikre, at 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/


 

 

der hele tiden er et aktivt korps af mennesker i vores lokalområde, som er klar til at 

rykke hurtigt ud, hvis uheldet er ude.  

Alle, der er bosat i lokalområdet, er velkomne til at deltage i den stiftende generalfor-

samling, som holdes i Multihuset den 10. februar 2016 kl. 19.30.      

 

Et nyt år – nye aktiviteter 

Lokalrådet har i det forløbne år indsendt adskillige høringssvar om bl.a. lokalplaner, 

affaldsplan og skolestrategi. I løbet af det kommende år vil der også helt sikkert 

komme nye lokalplaner og andre kommunale planer, som vi vil forholde os til. 

Men 2016 bliver også året, hvor Silkeborg Kommune skal i gang med at kigge på revi-

sion af kommuneplanen og dermed også udviklingen i vores lokalområde. Og det 

samme vil Sejs-Svejbæk Lokalråd naturligvis også gøre. Arbejdet starter så småt alle-

rede her i foråret, og alle lokalråd bliver inviteret til at deltage i forarbejdet bl.a. ved 

et fælles temamøde. Den offentlige høringsfase forventes at blive om et års tid og 

vedtagelsen i sommeren 2017. 

Følg med på Silkeborg Kommunes hjemmeside, http://silkeborgkommune.dk  

 

 

Vandrestikort (anno 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. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad 
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