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Livlig debat i propfyldt sal ved borgermødet 

For Sejs-Svejbæk Lokalråd er det vigtigt, at så mange lokale borgere som muligt del-

tager i den offentlige debat og er med til at påvirke de overordnede beslutninger der 

kommer til at præge vores lokalområde i mange år fremover. 

Derfor havde vi også sat alle sejl til for at få mange til at møde op til borgermødet den 

15. marts – et møde, som havde fokus på både den aktuelle kommuneplan og den 

visionsplan, som Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF) og Multihuset har lagt frem. Af 

samme grund besluttede vi at arrangere borgermødet i samarbejde med idrætsfor-

eningen, og forarbejdet inkluderede desuden Multihusets naboer – Sejs Skole, børne-

haverne og menighedsrådet ved Sejs-Svejbæk Kirke.    

Og det må siges at planen lykkedes: Lokalrådsformand Helle Præsius Busk kunne by-

de hele 160 deltagere velkommen i Multihusets store sal – heriblandt 10 byrådsmed-

lemmer. For at skaffe plads til alle fik vi åbnet døren til den lille sal og hentet flere 

stole frem. 

Der var en summen af stemmer ved bordene, hvor debatten gik livligt og kulørte sed-

ler blev udfyldt, mens kaffekopperne blev tømt undervejs. En god fornemmelse. Tu-

sind tak til jer alle, fordi I mødte op og medvirkede i den demokratiske proces.  

 

Tre temaer: Fællesskab, natur og infrastruktur 

Lokalrådet og SSIF havde på forhånd valgt tre temaer som udgangspunkt for debat-

ten: Fællesskab, natur og infrastruktur. Og for at klæde deltagerne godt på til snak-

ken ved bordene blev mødet indledt med en lille tegnefilm om, hvorfor det er en god 

idé at lave planer. Herefter redegjorde medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Jo-

han Brødsgaard (R) for kommuneplanens intentioner og vores byansvarlige, Peter 

Magnussen, gik i detaljer med det, der vedrører Sejs-Svejbæk. Der blev stillet og sva-

ret på enkelte opklarende spørgsmål. SSIF’s formand Tine Ryge Doktor præsenterede 

herefter idrætsforeningens visionsplan og forklarede, hvordan de to planer indvirker 

på hinanden. Skolebestyrelsesformand Morten Hæk og Helle Præsius Busk bidrog med 

kommentarer set fra henholdsvis skolens og lokalrådets synspunkt, og så blev de 

fremmødte politikere bedt om at fordele sig ved bordene for at lytte og deltage i de-

batten.  

Notaterne med på de mange små sedler fra bordene gav gode og vigtige input til lo-

kalrådets høringssvar til Silkeborg Kommune. Vores opsamling kan ses i høringssva-

ret, som kan læses på lokalrådets hjemmeside sammen med mødenoterne. 

 

 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/9948


Årsmøde med genvalg 

Borgermødet blev afsluttet med en kort årsredegørelse ved lokalrådsformand Helle 

Præsius Busk. Klaus Kirkegaard fremlagde regnskabet og kunne konstatere, at 2016 

sluttede med et lille overskud, som der dog vil blive rigeligt brug for i forbindelse med 

lokalrådsvalget den 21. november. Der var genvalg til revisor Kirsten Andersen og 

revisorsuppleant Lisbeth Lund.  

 

 

Vidste du, at du kan booke sheltere til overnatning ved De Små Fisk på naturstyrel-

sen.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, Eske Eskesen og 

Stine Degn Schölarth. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad/ 
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