
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Borgermøde onsdag den 9. marts 2016 

 

Tid og sted: Kl. 19.00-21.00 i Multihuset 

Mødeleder: Helle Præsius Busk 

Referent: Aase I. Madsen 

Deltagere: Helle Præsius Busk, Aase I. Madsen, Klaus Kirkegaard, 

Bjørk Fredslund Andersen, Kirsten Kristensen, Karen Lyk-

kegaard, Eske Eskesen, ordstyrer Christian Aagaard + 

borgere, i alt ca. 30 deltagere 

Fraværende med afbud: Ingen 

Dagsorden Referat 

0. Valg af ordstyrer Christian Aagaard 

 

1. Redegørelse for lokalrå-

dets arbejde i 2015 v/Helle 

Aftenens tema ”Fra udviklings-

strategi til resultater” i forlængel-

se af redegørelse. 

Læs redegørelsen på lokalrådets hjemmeside. 

Spørgsmål: 

Placeringen af stednavneskiltet? 

Skiltet står nu ved den ”mentale” grænse mellem de to 

byer med skolen i Sejs, stationen i Svejbæk, kirken og 

Multihuset i midten. Der vil fra lokalrådets hjemmeside 

blive henvist til en artikel på Sejs-Svejbæk Lokalhistori-

ske Forening, som stemmer med den nye placering. 

a) Status infrastruktur 

v/Kirsten 

Bytorvet  

Lidt om trafik og cykelsti ved 

Borgdalsvej. 

Der er kommet liv ved bytorvet. Bord/bænkesæt anskaf-

fet i samarbejde med HC i Dagli’Brugsen. Fire personer 

passer blomsterne i kummerne. 

Trafik: Forlængelse af cykel-gangsti ved Borgdalsvej i 

denne byrådsperiode, lovet af Frank Borch-Olsen. Plan-

lægningen er i gang, men der mangler penge.  

b) Status trivsel v/Karen 

Etablering af Sejs-Svejbæk Hjer-

testarterforening 

Intro: Hjertestarter v. Nephew + klap. 

Bestyrelse præsenteret. Foreningen vil holde kurser og 

skal have skaffet penge til hjertestartere. 

Tips: Find hjertestarter med hjertestarter-app, der skal 

stå 24-7 (dvs. tilgængelig altid), registreres via Tryg-

fondens hjemmeside. App 112 – husk at tillade, at telefo-

nen viser, hvor den er. 

Mål: 1.000 medlemmer, kontingent 50 kr./år. Kontingen-

tet skal betale for vedligehold og kurser. 

Forslag om en indsamling. Planer om model som Lange-

land, hvor en række mennesker har hver sin opgave 

vedr. livredning. Evt. samarbejde med skolen. 

c) Status kultur v/Klaus 

Byportal 

Det drejer sig om en hjemmeside med oplysninger om 

byen, foreninger, forretninger osv. Bare sig til, hvis I 

kender nogen – i alle aldre – der vil give en hånd… 

d) Status for natur – oplæg 

De Små Fisk 

Oplæg om grønne partnerska-

De to partnerskaber, Himmelbjergruten og De Små Fisk, 

smelter faktisk sammen pga. fire nye shelters ved De 

Små Fisk. Bjørk er legepladskonsulent vedr. De Små Fisk. 

http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/lokalraadet/Nyheder
http://www.sejs-svejbæk-lokalhistorie.dk/beretninger/Bente_Rytter/Hvor_gaar_graensen_mellem_Sejs_og_Svejbaek.pdf
http://www.sejs-svejbæk-lokalhistorie.dk/beretninger/Bente_Rytter/Hvor_gaar_graensen_mellem_Sejs_og_Svejbaek.pdf


ber v/projektleder Bendt Nielsen 

og Bjørk Fredslund Andersen 

Himmelbjergruten v/Bendt 

Forskellige grupper, lokalråd, foreninger og borgere har 

været med undervejs. Nu har Silkeborg Kommune truffet 

en afgørelse om, hvor ruten skal gå ved Gl. Laven. Sol-

båden sejler mellem Aalekroen og Skyttehusets Camping. 

Birkhede, fugletårn, en supplerende facilitet til Himmel-

bjergruten. Det blev til shelters ved De Små Fisk i stedet 

for teltplads i Linå Vesterskov. En af dem er designet, så 

også handicappede kan overnatte i naturen.  

Projektet skal afrapporteres nu, og der bliver nu lavet ca. 

20 nye informationstavler. Silkeborg Station er start-

/slutpunkt for Himmelbjergruten.  

De Små Fisk v/Bendt 

Projektet er udsprunget af Sejs-Svejbæk Lokalråds ønske 

om at skabe udvikling i området, inkl. ønsket om at for-

skønne Jorn-mindestenen.  

Partnerskabets ønsker: 

Nuværende to bygninger (kiosk + toilet) erstattes med én 

bygning, som rummer både kiosk, toilet, overdækket spi-

seplads, omklædning bag lukket dør. Overdækket mad-

pakkehus. Grejbank. Grill (og bålpladser). Opgradering af 

stranden, forbedringer mht. udsyn, børnebadning osv.  

Der vil komme nogle arbejdsopgaver, som lokalrådet skal 

skaffe folk til at hjælpe med at løse. 

Naturlegeplads v/Bjørk 

Skoven er paragraf 3-område, dvs. der er begrænsninger 

for, hvad der er tilladt. Der bliver ingen egentlige lege-

redskaber, men f.eks. forskellige redskaber med mulig-

hed for lyd, motorik osv. Fortællerbænk. Skattejagt. For-

midling om naturen på stedet (træer, fugle osv.). Vi tror, 

at vi ved denne type faciliteter kan appellere mere til læ-

ring i stedet for til fester og dåsebajere.           

Den endelige projektbeskrivelse er ikke helt klar end-

nu, men sendes snart rundt til partnerne. Gudenå-

samarbejdet omkring de 27 Gudenå-krydsningspunkter 

passer fint til bl.a. De Små Fisk. 

Kommentarer/spørgsmål  

Autocampere og campingvogne skal fortsat finde en cam-

pingplads eller et andet autoriseret overnatningssted. 

Nedgravede affaldscontainere ved Indelukket, idéen bre-

der sig, så måske også her.  

Ønske om mountainbike-pitstop, så cyklen kan spules. 

Man vil også blive guidet videre til Sindbjerg-Stoubjerg 

osv. så man kan se lokalområdet. 

Ros til projektleder Bendt Nielsen 

 



2. Regnskab v/Klaus Klaus gennemgik regnskabet.  

 

 

3. Valg af revisor og revisor-

suppleant 

Kirsten Andersen blev genvalgt som revisor.  

Revisorsuppleant: Lisbet Lund blev valgt. 

 

4. Valg af suppleanter til lo-

kalrådet 

Indkaldes ved forfald, ellers opfordres til at deltage i ar-

bejdsgrupper. 

To suppleanter valgt:   

1. suppleant: Stine Degn Schölarth 

2. suppleant: Annette Kubel 

 

5. Eventuelt 

Spørgsmål og debat 

Spørgsmål: 

Skolestrategi: Hvordan kom I frem til det høringssvar, I 

kom med? Personlige svar fra Helle, Karen, Aase, Klaus 

og Bjørk   

Trafik: Forslag om nedsat hastighed til 40 km f.eks. ved 

bytorvet, meget trafik her efterhånden. 

Kirsten: Lokalrådet har hyppigt henvendt sig til kommu-

nen. Holdningen fra politiet: Når alle er utrygge, sker der 

færre ulykker. Trafiktælling i september, når motorvejen 

åbner. De tror, at der bliver fred og idyl. 

Overskæringen fra Langdalsvænget: Over/under Julsø-

vej? Der bliver ingen fodgængerovergang, det er ikke 

mere sikkert end den nuværende overgang med lys.       

 

 


