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Husk borgermødet 13. marts 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har også denne gang reserveret lokaler i Multihuset til det år-

lige borgermøde, der i år finder sted 13. marts. Som vi skrev i februar-udgaven af 

vores nyhedsbrev, vil vi denne gang sætte fokus på et par af de større projekter der 

er undervejs i vores lokalområde, og som mange lokale har involveret sig i gennem 

foreningsarbejde og i arbejdsgrupper tilknyttet vores lokalområde. Vi forventer derfor 

på mødet at kunne give en status på, hvad det grønne partnerskab arbejder med om-

kring De Små Fisk og fortælle om den seneste udvikling i forhold til visionsplanen om-

kring Multihuset og SSIF.  

På mødet vil vi også fortælle mere om fejringen af 100 års fredning af Sejs Hede. Pla-

nen er at lokalrådet inviterer til et offentligt arrangement, formentlig i maj måned.  

Borgermødet kan sammenlignes med den årlige generalforsamling i en forening, og er 

derfor også det tidspunkt på året, hvor lokalrådsformanden kommer med sin årsrede-

gørelse. Siden sidste års borgermøde har formandskasketten skiftet plads, da Kasper 

Adelborg for et halvt år siden ønskede at fratræde som formand. Siden da har Anders 

Koed været formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd, og det bliver derfor ham, der kom-

mer med årsredegørelsen. På borgermødet vil lokalrådets kasserer Klaus Kirkegaard 

fremlægge årsregnskab for 2018 og budget for 2019 og der skal derudover vælges 

revisor og revisorsuppleant.  

Mødet holdes som tidligere år i Multihuset fra kl. 19 – 21, og der bliver mulighed for at 

få en kop kaffe eller te undervejs. 

 

Vil du være med i Sejs-Svejbæk Lokalråd? 

Vi har tidligere annonceret, at lokalrådet får brug for en eller flere suppleanter, da Sti-

ne Degn Schölarth for nylig er udtrådt af lokalrådet, og vores tidligere 1. suppleant 

Daniel Lindvig er derfor nu fast medlem af lokalrådet. 2. suppleant Eske Eskesen har 

tidligere meddelt, at han ønsker at melde fra som suppleant.  

Da også Klaus Kirkegaard netop har besluttet sig for at udtræde af Sejs-Svejbæk Lo-

kalråd, får vi desuden brug for et nyt, fast medlem. Klaus Kirkegaard har siddet i lo-

kalrådet i ni år, heraf de seneste fem år som kasserer, og han er nået til den konklu-

sion, at tiden nu er inde til, at han vil give pladsen videre til en anden. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd består i følge vedtægterne af syv personer, valgt og bosidden-

de i lokalområdet. Ved Klaus Kirkegaards afgang efter borgermødet er vi kun seks 

medlemmer, og vi skal derfor supplere lokalrådsvalget i november 2017 med yderlige-

re ét medlem. Måske er du den person, som er engageret i livet her i Sejs-Svejbæk, 

og som har lyst til at være aktivt medlem af lokalrådet? Vil du høre nærmere er du 

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


velkommen til at kontakte en af os. Du kan også melde dig som interesseret direkte 

på borgermødet.   

 

 

Ingen bådpladser ved De Små Fisk 

Selv om der er et stort ønske om flere offentlige isætningssteder i Silkeborg Kommu-

ne til både i sommerhalvåret, så tyder alt på, at det ikke bliver ved De Små Fisk i 

Sejs. Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune har undersøgt muligheden og 

henvendte sig allerede for halvandet år siden til Sejs-Svejbæk Lokalråd for at høre 

vores holdning. Lokalrådet svarede allerede dengang, at De Små Fisk er et uegnet 

sted til formålet. 

Nu har Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg drøftet sagen og har besluttet at 

sige nej til bådpladser her, bl.a. på baggrund af Sejs-Svejbæk Lokalråds tidligere svar 

til Teknik- og Miljøafdelingen. 

Så vi kan formentlig regne med, at der heller ikke fremover bliver etableret båd-

isætningspladser ved De Små Fisk. Begrundelserne er, at pladsen alligevel for lille og 

ikke særligt egnet til formålet, dels at det vil skabe for meget uro omkring det popu-

lære fritidsområde, som i forvejen er godt besøgt af andre fritidsbrugere, bl.a. børne-

familier og brugere af Himmelbjergruten. I den sammenhæng er hverken øget trafik 

med store bådtrailere eller flere parkeringspladser ønskværdigt. Det synspunkt er 

Sejs-Svejbæk Lokalråd helt enig i.  

 

   

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), Rasmus Würtz Nielsen, Majbritt Holden Boye og Da-

niel Lindvig. Suppleant Eske Eskesen. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

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