Sejs-Svejbæk Lokalråd

Borgermøde onsdag den 6. marts 2018
Tid og sted:
Mødeleder:
Referent:
Deltagere:

Fraværende med afbud:
Dagsorden
1. Nyt lokalråd – hvem er vi?
2. Formandens redegørelse for
lokalrådets arbejde i 20172018 v. Kasper

3. Lokalrådets arbejdsgrupper
v. Anders

Kl. 19.00-22.00 i Multihuset
Kasper Adelborg
Aase I. Madsen
Kasper Adelborg, Anders Koed, Klaus Kirkegaard, Majbritt Holden Boye, Rasmus Würtz Nielsen, Aase I. Madsen og Daniel Lindvig + borgere.
Ca. 36 deltagere i alt.
Stine Degn Schölarth
Referat
Præsentation af det nye lokalråd
Kaspers årsredegørelse (slides på hjemmesiden)
Tværdalsvej-slide:
Spørgsmål om lokalrådets høringssvar i forbindelse med
forhøringen vedrørende det nye boligområde og om placeringen af Tværdalsvej. Kilerne er reduceret i bredde dybt foruroligende at den beslutning ikke er ændret “tilbage”.
Kasper: Vi har i lokalrådet forholdt os til strukturplanen
og miljørapporten. Opfordring til at lægge pres på politikerne vedr. stierne/adgangsveje.
Kort redegørelse om arbejdsgrupperne:
• Naturgruppen
• Klima-og miljøgruppen
• Plan- og vejgruppen (ny)
Deltagerne fordelte sig i de tre grupper til drøftelse af
videre tiltag og evt. deltagelse i gruppernes arbejde.
Flere meldte sig herefter som interesserede i at være
med i en af de tre arbejdsgrupper.

4. Fremlæggelse af regnskab
for 2017 og budget for 2018

Klaus fremlagde regnskab for 2017 og budget for 2018.
Godkendt.

5. Valg af revisor/revisorsuppleant for 1 år

Revisor: Kirsten Andersen genvalgt
Revisorsuppleant: Jens Würgler Hansen valgt.

6. Eventuelt

Spørgsmål: Silkeborg Kommune har 50.000 kr. (i alt til
samtlige lokalråd) som ikke er uddelt. Måske kunne vi
søge?
Svar: Vi har allerede fået en bevilling fra kommunen til
De Små Fisk. Bænke eller andet? Der er sikkert mange
muligheder for små projekter, vi kan søge penge til.
Helhedsplanen – en overordnet plan fra kommunen for
Sejs-Svejbæk er i sin startfase endnu.
Visionsgruppen (SSIF m.fl.) har også en visionsplan.
Mascotgrunden? Boliger? Er der noget i gang?

