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Lokalrådets borgermøde – efter borgermødet om kommuneplan/visionsplan. Pkt. 1: 

Redegørelse for Sejs-Svejbæk Lokalråds arbejde i 2016 
 

Aftenens tema er ”Kommuneplan 2017 og SSIF’s visionsplan”, se artiklen fra Midtjyllands Avis 

samt sammenskrivningen af input fra gruppedialogen.  

I 2016 har lokalrådet især arbejdet med forarbejdet til kommuneplan… og vores udviklings-

strategi. Derudover har der også været andre ting på dagsordenen. 
 

Præsentation af lokalrådets medlemmer. 
 

Møder og arrangementer 

I 2016 har der været afholdt 6 ordinære lokalrådsmøder, temamøder om borgermødet og 

kommuneplans-forhøringen samt et vedtægtsbestemt borgermøde i marts med ”Fra udvik-

lingsstrategi til resultater” som tema. I november blev de nye shelters ved De Små Fisk indvi-

et. Til sidst blev juletræet ved Dagli’Brugsen tændt. 

Vi har været repræsenteret og har givet oplæg i møder med Nærdemokratiudvalget og har 

deltaget i offentlige møder om f.eks. friluftsstrategi. Deltager i møder i Samarbejdsforum. 
 

De vigtigste emner i det forløbne år fremgik af billederne () ifølge med den mundtlige beret-

ning på borgermødet: 

Den 10. februar 2016 blev der afholdt stiftende generalforsamling for etablering af Sejs-

Svejbæk Hjertestarterforening. Forarbejdet var afholdt af Trivselsgruppen, som blev nedsat 

i forbindelse med Udviklingsstrategi-arbejdet i 2015, og det bar frugt. Foreningen er så småt i 

gang med arbejdet, se mere på http://sshf.dk. Dejligt at være ”fødselshjælper”! 

Kommuneplan 2017 blev sendt i forhøring den 2. maj 2016. Lokalrådet havde allerede inden 

da holdt temamøde og var begyndt at se på indhold og visioner, også set i lyset af processen 

omkring lokalplanerne i Svejbæk Nord. Der blev indsendt et høringssvar, som er blevet an-

vendt i Teknisk Afdelings forarbejde til kommuneplanen. 

Partnerskabet omkring De Små Fisk har været ”på arbejde” i hele 2016. I foråret blev der 

arbejdet på at færdiggøre projektbeskrivelsen, og siden har tovholderen m.fl. været i gang 

med at promovere projektet flere steder. I foråret blev der lidt midler til overs i partnerskabet 

vedr. Himmelbjergruten, som blev kanaliseret til tre nye shelters. De blev malet af lokale bor-

gere i juni måned, og i november måned blev de indviet med taler, æbleskiver over bål og tv-

indslag af handicap-shelteret. I december 2016 bevilgede Friluftsrådet 446.900 kr. . 

Himmelbjergrutens første, indledende handlinger ligger tilbage i 2013, hvor mange borgere 

var aktive i nedgravningen af pæle. Siden løb projektet ind i lidt forhindringer ved Gl. Laven, 

men her i efteråret 2016 blev partnerskabet afsluttet og et flot kort over ruten offentliggjort. 

Den endelige indvielse af Himmelbjergruten vil finde sted i foråret 2017.  

Juletræet blev endnu en gang tændt ved Dagli’Brugsen den 26. november 2016 – det er altid 

rigtig hyggeligt at se de mange glade børn og forældre på denne dag. Vi har de seneste år haft 

held til at få tilbudt indtil flere træer til formålet, så et par lokalrådsmedlemmer har været 

rundt med det skarpe blik for at se, hvad der kan passe til formålet. I 2016 har vi for første 

gang haft en kæde med små pærer på træet, det kan vist også blive en tradition. 

 

Det var billederne, som illustrerede den mundtlige redegørelse.  

http://www.nysilkeborgkommune.dk/demokrati
http://sshf.dk/
https://drive.google.com/open?id=0B6NJra-fQwnfNHE2LVdBMUdNM0E
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Herudover har lokalrådet på sine ordinære møder været omkring mange ting. Vi er dels blevet 

hørt vedr. diverse emner, hvor vi har indsendt høringssvar (nyeste først): 161223 Udtalelse 

vedr. Naturstyrelsens driftsplan; 161103 Invitation til shelterindvielse ved De Små Fisk; 

160824 Høringssvar vedr. affaldsregulativ; 160815 Erfaringer fra lokalrådsarbejde til Nærde-

mokratiudvalget, oplæg; 160304 Høringssvar vedr. Politik og strategi for lokalrådssamarbejde  

Dels er vi blevet hørt i en række planlægningssager (nyeste først): 161026 Høringssvar 

vedr. lokalplan 36-008 - 161208 Silkeborg Kommune: Vedtagelse af lokalplan 36-008 (kom-

muneplantillæg 51), desuden 161018 Silkeborg Kommune: Afgørelse vedr. vejnavn, lokalplan 

36-008; 160428 Høringssvar vedr. lokalplan 36-009 - 160614 Silkeborg Kommune: Svarbrev, 

endelig vedtagelse af lokalplan 36-009; 160601 Høringssvar forhøring Kommuneplan 2017 

Trafikken er blevet drøftet på alle vore møder: Cykelstien ved Borgdalsvej (stort set hvert 

eneste møde), autoværn ved Ludvigslyst, glatføreskilt på Borgdalsvej, kommunens trafiksik-

kerhedsside, manuel cykeltælling, trafiktælling på Borgdalsvej, supplerende muligheder vedr. 

baneovergang, træopstamning ved bytorvet, motorvejsåbning, spørgeskema vedr. cykelhand-

lingsplan mv. 

Ud over det har vi haft korrespondance og dialog med borgere om Strukturplanen for Svej-

bæk Nord, motorvejs-rundkørslerne, ulovlig jagtskiltning, plejeplan ved Ludvigslyst, større 

juletræ, løse hunde på Sejs Hede, fællesspisning i Multihuset, opdeling af parcelhusgrund, as-

sistance vedr. ansøgning til legeplads, hundeskiltning på heden, trafikproblemer på Julsøvej, 

bådisætning/portalen ved Ludvigslyst, sikker skolevej, motorvejsrundkørsler (igen) samt plan 

for udstykning.  

Desuden har vi på vores møder været over en række emner i kortere eller længere punkter: 

Tryghedsambassadør (på hvert møde), udviklingsstrategi (på hvert møde), borgermødeforbe-

redelse, togdrift og letbanelinje, bestemmelser for private vandløb, oprettelse af byportal, stier 

i Sejs-Svejbæk, Midttrafik-køreplaner, lokalrådsøkonomi, trafik v/Sejs Skole, torvedag, trafik-

tælling, fællesregulativ for vandløb, forretningsorden-revision, lokalplan 36-009, skilteplan, 

indsatser vedr. ældre, haveaffald, befolkningsprognoser, ny praksis i PMK, bådisætning ved 

Ludvigslyst og etablering af portal, bænk om træet ved Ludvigslyst, trappernes tilstand på 

bakkerne, plejeboligplan, pris til årets lokalområde, årsplanlægning samt lokalrådsvalg 2017.  
 

Lokalrådets medlemmer: I det forgangne år har vi måttet tage afsked med Karen Lykke-

gaard, som har valgt at prioritere sine kræfter anderledes, tak for indsatsen. I stedet er første-

suppleant Stine Degn Schölarth indtrådt i lokalrådet. Annette Kubel er ny førstesuppleant. 
 

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

Naturen – gruppen har holdt et enkelt møde, og haft repræsentation i De Små Fisk-

partnerskabet samt afslutningen på Himmelbjergrute-partnerskabet. 

Klima – gruppen har givet værdifulde input til høringssvar vedr. affaldsplanen. 

Trivsel – gruppen har fået etableret en hjertestarterforening og er herefter nedlagt igen. 
 

Nyhedsformidlingen foregår som sædvanligt først og fremmest via nyhedsbrevene i For-

eningsNyt. Vores Facebook-side har nu 325 følgere. Hjemmesiden er netop opdateret. 
 

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

Se præsentationen. 
 

Pkt. 3: Vedtægtsændringer og evt. indkomne forslag 

Ingen forslag 
 

Pkt. 4: Valg af revisor/revisorsuppleant 

Revisor Kirsten Andersen er villig til genvalg. Suppleant 2016 Lisbet Lund. 
 

Pkt. 5: Eventuelt 

Den 26. marts 2017/Helle Præsius Busk 

http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/Diverse/161223_Udtalelse_Naturstyrelsens_driftsplan.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/Diverse/161223_Udtalelse_Naturstyrelsens_driftsplan.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/Diverse/161103_Invitation_shelterindvielse_DeSmåFisk.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/Diverse/160824_Høringssvar_affaldsregulativ.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/Diverse/160815_Erfaringer_fra_lokalrådsarbejde_NDU.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/Diverse/160815_Erfaringer_fra_lokalrådsarbejde_NDU.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/Diverse/160304HringssvarPolitikstrategisamarbejde.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/161026_SSL-høringssvar_lokalplan_36-008.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/161026_SSL-høringssvar_lokalplan_36-008.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/161208_SK_Vedtagelse_lokalplan36-008_og_kommuneplantillæg51.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/161208_SK_Vedtagelse_lokalplan36-008_og_kommuneplantillæg51.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/161018_SK_Afgørelse_vejnavn_36-008.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/161018_SK_Afgørelse_vejnavn_36-008.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/160428_Høringssvar_lokalplan36-009.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/160614_SK_Svarbrev_Endelig_vedtagelse36-009.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/160614_SK_Svarbrev_Endelig_vedtagelse36-009.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2016/Udtalelser2016/160601_Høringssvar_forhøring_Kommuneplan2017.pdf
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Trafiksikkerhed
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Trafiksikkerhed

