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Udskiftning i lokalrådet 

Efter tre år i Sejs-Svejbæk Lokalråd har Stine Degn Schölarth besluttet sig for at ud-

træde af lokalrådet for at kunne koncentrere sig mere om familien. Lokalrådet siger 

tak til Stine for hendes seriøse og kompetente indsats i lokalrådet. 

Vi beklager hendes afgang, der kommer til at betyde udskiftning ikke alene i lokalrå-

det men også i forhold til den store opgave det er gennem flere år at være lokalrådets 

repræsentant i Det Grønne Partnerskab, som arbejder med forbedringer ved De Små 

Fisk. Også i styregruppen, der arbejder med visionsplanerne for Multihuset og Sejs-

Svejbæk Idrætsforening, har Stine hidtil været lokalrådets repræsentant. Lokalrådet 

vil naturligvis fortsætte arbejdet med de to store lokale projekter, og vi håber at kun-

ne trække på Stines viden af og til fremover. I forbindelse med Stines udtræden vil 1. 

suppleant Daniel Lindvig indtræde som ordinært medlem af Sejs-Svejbæk Lokalråd. 

Heldigvis har Daniel deltaget i lokalrådsarbejdet i årets løb, og han er derfor velforbe-

redt til at træde til.  

 

 

Suppleantvalg på borgermødet 13. marts 

Vi ved det godt – der er længe til 13. marts. Julen banker lige nu på døren og det fø-

les som om foråret er langt væk. Men med Stines udtræden af lokalrådet får Sejs-

Svejbæk Lokalråd behov for én eller flere suppleanter. Tidligere lokalrådsmedlem og 

2. suppleant Eske Eskesen rykker automatisk op som 1. suppleant.  

Lokalrådet ønsker dog at supplere med én eller flere nye suppleanter, som kan træde 

til i tilfælde af sygdom m.m. Valget finder sted på det årlige borgermøde, som holdes i 

Multihuset 13. marts 2019.  

Hvis du går og overvejer at deltage i lokalrådsarbejdet er rollen som suppleant måske 

noget for dig. Typisk vil du som suppleant blive indkaldt, når der er afbud til møderne, 

men derudover har du også mulighed for at deltage i lokalrådets daglige arbejde. Du 

er meget velkommen til at kontakte lokalrådet og høre nærmere. 

Udover årsredegørelse om bl.a. lokalplaner, årsregnskab og valget af suppleanter for-

venter vi på mødet at kunne fortælle om planerne for den forskønnelse af De Små 

Fisk, som partnerskabsgruppen efterhånden har arbejdet med i nogle år. 

Læs mere om borgermødet i februar-udgaven af Foreningsnyt. Men husk allerede nu 

at sætte kryds i 2019-kalenderen. 

 

  

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


Tak for i år – og godt nytår 

Med december måneds indtog står vores lokale juletræ forhåbentlig og pynter og lyser 

op ved Dagli’Brugsen som det plejer. Vi har nok også endnu en gang kunnet fylde for-

tovet med både store og små den 1. december, da juletræet skulle tændes. Det ved vi 

ikke i skrivende stund. Men vi ved, at det altid er tiltrængt med lys og samvær i en 

mørk tid. Og vi ved, at dette års stærke fokus på lokalplanen, der kommer til at gælde 

for det kommende boligområde øst for Borgdalsvej, i månedsvis har krævet meget 

energi for alle parter. Så måske er det ved at være tiden, hvor vi skal lade julefreden 

sænke sig over Sejs-Svejbæk. Fra Sejs-Svejbæk Lokalråd siger vi tak for dette første 

år med det nyvalgte lokalråd, og tak for jeres engagement i årets løb.  

 

Vi ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår 

 

 

Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Anders Koed (formand), Kasper Adelborg (næstformand), Klaus Kirkegaard (kasse-

rer), Aase I. Madsen (sekretær), Stine Degn Schölarth (indtil 14.11.18), Rasmus 

Würtz Nielsen og Majbritt Holden Boye. Suppleanter Daniel Lindvig og Eske Eskesen. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

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