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Nyt navne i lokalrådet 

Nyt år og nyt lokalråd. Efter valget i november satte lokalrådet punktum ved udgan-

gen af december, og det nyvalgte lokalråd var hurtigt i gang efter nytår. På sit konsti-

tuerende møde i starten af januar fik vi sat nye navne på posterne som formand og 

næstformand: Kasper Adelborg blev udpeget som formand og Anders Koed vil bistå 

ham som næstformand. 

Begge er nye i lokalrådet, så vi glæder os til, at det nye makkerpar fremover sætter 

deres præg på Sejs-Svejbæk Lokalråd, som Helle Præsius Busk og tidligere næstfor-

mænd har gjort i lokalrådets første 12 år. På posten som kasserer blev Klaus Kirke-

gaard genvalgt og Aase I. Madsen blev genvalgt som sekretær. Øvrige opgaver forde-

les løbende mellem alle lokalrådets syv medlemmer. På mødet blev det også besluttet 

at indkalde 1. suppleant Daniel Lindvig til møderne fremover. 

Allerede i januar deltog den nye formand i et møde med de øvrige lokalrådsformænd 

og medlemmer af Silkeborg Kommunes nærdemokratiudvalg. På mødet valgte delta-

gerne to nye eksterne medlemmer af nærdemokratiudvalget, som skal repræsentere 

lokalrådene i udvalget. Valget af udvalgets medlemmer skal endelig bekræftes af by-

rådet. 

 

Borgermøde 6. marts om lokale planer 

Hvis du har lyst til at møde det nye lokalråd og høre om planerne for det kommende 

år, så reservér allerede nu 6. marts som er datoen for det årlige borgermøde. Mødet 

foregår i Multihuset fra kl. 19. Her vil du kunne høre om lokalrådets indsats i 2017 og 

opgaverne i 2018, og kasserer Klaus Kirkegaard vil fremlægge årsregnskab for 2017 

og budget for det nye år.   

På mødet vil bl.a. den nyvalgte formand fortælle om, hvilke intentioner lokalrådet har 

for det kommende års arbejde. Lokalrådet har som hidtil to arbejdsgrupper – Natur-

gruppen og Klimagruppen. 

Det nye lokalråd mener, at der for tiden er så stor interesse for strukturplan, lokalpla-

ner og andre planer, der vedrører vores lokalområde, at det måske kan danne basis 

for oprettelsen af en ny arbejdsgruppe, som har fokus på planlægning og infrastruk-

tur, herunder trafik. Tanken er at rette fokus på både lokale planer som SSIFs Visi-

onsplan, langtidsplanlægning og kommende lokalplaner og vejprojekter. Har du lyst til 

at være med eller blot høre mere, så mød op på borgermødet eller tag kontakt til lo-

kalrådets formand, Kasper Adelborg på kade.@clin.au.dk eller et af de øvrige lokal-

rådsmedlemmer. 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
mailto:kade.@clin.au.dk


Nyt, revideret vandrestikort 

Det er ganske vist kun på nettet du kan finde det. Men som en lille gave til Sejs-

Svejbæk fik Naturgruppen umiddelbart før nytår lavet en ny version af deres populæ-

re vandrestikort med stier og gåruter i Sejs-Svejbæk. På kortet er tilføjet nye stier, 

bl.a. ved Kildebuen, Lynggårdsvænget, Langdalsparken og Langdalsvej. Desuden er 

der sket ændringer ved Georg Krügers Vej, Svejbæk Skolesti og en tilføjelse af stien i 

Carls Skov mod syd fra kirkegården til Svejbæk Søvej. God tur i lokalområdet! Kortet 

kan du finde på lokalrådets hjemmeside. 

 

 

Nyrevideret vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

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

rer), Aase I. Madsen (sekretær), Stine Degn Schölarth, Rasmus Würtz Nielsen og Maj-

britt Holden Boye. Suppleant Daniel Lindvig. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

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