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Pkt. 0: Velkommen til dirigent Christian Aagaard 

Pkt. 1: 

Redegørelse for Sejs-Svejbæk Lokalråds arbejde i 2015 
 

Aftenens tema er ”Fra udviklingsstrategi til resultater”, og det vender vi tilbage til. I 2015 har 

lokalrådet især arbejdet med nye lokalplaner i Svejbæk Nord, affaldsforsøg, inddragende 

proces om bynavn og vores udviklingsstrategi. Derudover har der også været andre ting på 

dagsordenen. 
 

Præsentation af lokalrådets medlemmer. 
 

Møder og arrangementer 

I 2015 har der været afholdt 7 ordinære lokalrådsmøder, temamøder om udviklingsstrategi, 

byskilte-placering og skolestrategi samt et vedtægtsbestemt borgermøde i marts med 

udviklingsstrategi som tema. Til sidst blev juletræet ved Dagli’Brugsen tændt. Klimagruppen 

har holdt et møde om affald og ressourcer. 

Vi har været repræsenteret i møder med Nærdemokratiudvalget, bæredygtighedsmesse og 

forskellige offentlige møder om f.eks. Holten/Rytterholt m.fl. 
 

Lokalrådet har på sine ordinære møder været omkring mange ting. Jeg vender tilbage til 

indledningen og de store emner, men listen rummer derudover...   

Fremtidsværksted 2, togdrift, kommuneplantillæg ved Aalekroen, Gudenå Helhedsplan, 

Midttrafik-køreplaner, cykelsti v/Borgdalsvej, klage-medhold, lokalplanforarbejde vedr. Holten 

og Rytterholt (NB: denne lokalplan er netop sendt i høring, tjek den), lokalrådsøkonomi, trafik 

v/Sejs Skole, bænk v/Ludvigslyst, lokalplansdispensationer, Lov og orden ved De Små Fisk, 

torvedag, genplantning v/SIS-grunden, pjece om Sejs Hede, afstribning v/bytorvet, 

hastighedssænkning, ny lokalplan v/Multebærvænget, erhvervsområde i Hårup, trafiktælling, 

fællesregulativ for vandløb, dispensation v/Træskofabrikken, kommuneplan 2017, plejeplan 

ved Ludvigslyst mv.  

Lokalrådet har indsendt 13 officielle høringssvar og 2-3 mindre bemærkninger i 2015, så vi 

lever fint op til vores formål:  

 

De store emner i 2015:  

Endelig blev det besluttet at udarbejde nye lokalplaner i Svejbæk Nord, men ikke inden at 

lokalrådet nåede at indsende høringssvar til mindst 10 dispensationsansøgninger. Vi indsendte 

høringssvar vedr. de to nye lokalplaner i august, og de blev vedtaget ultimo september 2015 – 

en unødig lang proces på grund af politisk stædighed eller optimisme?  

I foråret 2015 blev der gennemført et affaldsforsøg for ca. 250 borgere i Sejs, og 

efterfølgende blev en affaldsplan sendt i høring. Vi indsendte et fyldigt høringssvar med hjælp 

fra Klimagruppen, og svaret blev siden rost i pressen.  

Med ganske kort frist blev der på Vejdirektoratets opfordring i maj sat gang i en høring om en 

ændring af bynavn fra Sejs og Svejbæk til Sejs-Svejbæk. Vi lykkedes med en inddragende 
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proces med en virtuel afstemning og forespørgsler på torvedagen og kunne sende et 

velunderbygget høringssvar til Vej- og Trafikudvalget. Efterfølgende blev der, på vores 

opfordring, opsat stednavneskilt på Julsøvej ved enden af Sejs Søvej. 

Lokalområdets udviklingsstrategi 2020 har været under udarbejdelse i løbet af 2015. Vi 

har dels taget afsæt i et lille ”fremtidsværksted nr. 2” på borgermødet i marts 2015, og dels 

har vi arbejdet med udviklingsstrategien på de fleste af vore møder i foråret 2015. I 

september landede vi endelig på den nuværende formulering – lidt bred og overordnet, men 

stadig til at genkende vores område i. Vi takker mange gange for hjælpen fra aktive borgere.  

Partnerskabet om De Små Fisk indgår som en del af udviklingsstrategien. Der er skrevet 

om projektet i flere nyhedsbreve i årets løb. Arbejdet er især foregået mellem tovholder og 

projektleder Bendt Nielsen, som fortæller mere om status i projektet lidt senere. 

Efter sommerferien sendte Byrådet en skolestrategi i høring, efter en længere, åben proces 

(som jeg reklamerede for på borgermødet i marts 2015). Det affødte flere initiativer blandt 

lokalområdets forældre, og lokalrådet drøftede både indhold og reaktioner og indsendte et 

høringssvar i enighed. Skolebestyrelserne er siden hørt igen. 

I 2015 indgik lokalrådet en aftale med Politiet om at agere tryghedsambassadør i Sejs-

Svejbæk. Henvendelsen fra politiet kom på baggrund af vor bekymring vedr. De Små Fisk og 

festkulturen tilbage i 2014, som heldigvis ikke blev aktuel i den koldere sommer i 2015. I 

praksis betyder aftalen, at vi får en orientering, hvis der er aktuelle bekymringer, ligesom vi 

tager initiativ til kontakt, hvis vi hører noget lokalt. Det har fungeret fint indtil nu. 
 

Arbejdsgrupperne har arbejdet i forskellig intensitet her i det forløbne år: 

Naturen – gruppen har ikke holdt møder, men De Små Fisk-partnerskabet har. 

Trafik – gruppen er pt. Kirsten, da alt koster penge og vi ingen har.  

Klima – gruppen har afholdt klimaarrangement om affald og ressourcer i maj. 

Trivsel – gruppen er ny, har arbejdet med at etablere en hjertestarterforening. 
 

Nyhedsformidlingen foregår som sædvanligt først og fremmest via nyhedsbrevene i 

ForeningsNyt. Vores Facebook-side har nu 265 følgere (ca. 100 mere end for et år siden). 
 

Aftenens tema ”Fra udviklingsstrategi til resultater” i forlængelse af redegørelse: 

Status Infrastruktur: Bytorvet v/Kirsten 

Status Trivsel: Hjertestarter-projektet v/Karen, med opfordring til medlemskab. 

Status Kultur: Byportal v/Klaus 

Oplæg Natur: De Små Fisk v/Bjørk (indleder) og Bendt Nielsen (oplæg) 
 

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

Se præsentationen. 
 

Pkt. 3: Vedtægtsændringer og evt. indkomne forslag 

VALG af suppleanter jf. § 5 i vedtægten. Kan forvente at blive indkaldt ved forfald, får 

dagsorden og referat tilsendt pr. mail. Får altid indbydelse til borgermøder mv. 
 

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? Suppleant 2015 Ole Rydborg. 
 

Pkt. 5: Eventuelt 

Den 7. marts 2016/Helle Præsius Busk 

 

  


