Sejs-Svejbæk Lokalråd
Borgermøde onsdag den 13. marts 2019
Tid og sted:

Kl. 19.00-22.00 i Multihuset

Mødeleder:

Anders Koed

Referent:

Aase I. Madsen

Deltagere:

Anders Koed, Kasper Adelborg, Klaus Kirkegaard, Majbritt
Holden Boye, Rasmus Würtz Nielsen, Aase I. Madsen og Daniel Lindvig + borgere.
Ca. 34 deltagere i alt.

Fraværende med afbud:

Ingen

1 Redegørelse for lokalrådets arbejde i de forløbne
periode

Anders Koed gennemgik årets aktiviteter i lokalrådet (præsentation): Møder ca. én gang om måneden og nyhedsbreve
i Foreningsnyt hver måned. Anders overtog i september formandsposten efter Kasper, som til gengæld overtog næstformandsposten.

v. Anders Koed

Sager som lokalrådet har arbejdet med:
Vi sendte forhøringssvar til lokalplan 36-004 om det nye boligområde øst for Borgdalsvej, senere også læserbrev til MJA
og vores endelige høringssvar i august. I september møde
med Nærdemokratiudvalget. Silkeborg Kommune inviterede
til borgermøde i november, kort før lokalplanens vedtagelse
sidst på året. Her var ændringer i forhold til lokalplansforslaget, men vi havde ønsket mere. I januar sendte vi en klage
over lokalplanen, p.t. under behandling i Planklagenævnet.
Vi sendte bemærkninger om bådisætningssted v. De Små
Fisk, som vi mener er problematisk (og som formentlig ikke
bliver til noget), forslag om rundkørsel ved P-pladsen v. Sejs
Hede (overfor den kommende Tværdalsvej), endnu ingen tilbagemelding. Desuden juletræsarrangementet 1. december.
Stine Degn Schölarth forlod lokalrådet i december. Eske
Eskesen har besluttet at trække sig som suppleant. Og Klaus
Kirkegaard har besluttet at trække sig efter ni år i lokalrådet, herunder fem år som kasserer. Derfor valg til lokalrådet
i aften.
Debat:
Lokalplaner – har I forholdt jer til andre lokalplaner? Nej, en
vurdering fra sag til sag.
Hvorfor har I så meget imod bådisætning ved De Små Fisk?
Meget trafik, få pladser, passer dårligt med planerne for De
Små Fisk.
Borgermødet i november – en skueproces? – Rimelig god
stemning trods mange mennesker, men for lidt indflydelse.

– Vi inviterede os selv til kaffe med planchefen og Hans Okholm (udvalgsformanden), vi kan sagtens få dem fra forvaltningen herud til møder.
Hvad med visionsplanen, boldbanen? Alt er klappet og klart
– Vi har fulgt det nøje.
2. Fremlæggelse af regnskab v. Klaus Kirkegaard

Regnskabet for 2018 og budget 2019 fremlagt og godkendt.

3. Vedtægtsændringer og
indkomne forslag behandles

Forslag om, at vedtægterne tager højde for, at der er mulighed for digitalt valg af lokalrådsmedlemmer. Kan evt. fremsættes som forslag til vedtægtsændring næste år.

4. Valg af revisor (bilagskontrollant) og revisorsuppleant for 1 år

Kirsten Andersen genvalgt. Suppleant: Allan Olsen.

5. Status for De Små Fisk

Kasper Adelborg fortalte kort om projektet, som er et grønt
partnerskab. Kommunen vil stå for økonomien, og det er nu
faldet på plads, så projektet kan komme videre. Samlet pris
ca. 4,5 mio. kr. Der skal nu skaffes fondspenge, p.t. ingen
udløbsdato for de penge, der allerede er bevilget.
Planer om madpakkehus med overdækning, bedre toiletfaciliteter m.v. Også planer om forbedringer ved vandet. Naturlegepladsen er stadig med i projektet, og Jorn-stenen tænkes også ind.

v. Kasper Adelborg

6. Visionsplanen for SejsSvejbæk
v. Niels Folke

7. Fejring af Sindbjerg/Stoubjerg
v. Aase I: Madsen (SSL) og Kai
Laursen Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening (SSLF)

Niels Folke redegjorde for arbejdet med visionsplanen. Der
er foretaget behovsanalyse, mange er inddraget, især skolen er vigtig. Det har taget lang tid. Konklusion: Vi mangler
plads! Derfor var vi nødt til at inddrage kommunen. Nu samarbejdes med kommunen om en kommunal helhedsplan.
Først en kommunal helhedsplan, herefter følger en lokalplan. Forslag p.t. i helhedsplanen: Børnehaven flyttes på
sigt. Kommunen køber areal, bl.a. til en hal mere, P-pladser
er centralt placeret (med græsarmering), stier, lys, kunstgræsbane, evt. lyskryds – det drejer sig faktisk om mange
penge, vi har fået rigtig meget. Styregruppen har haft kontakt direkte til forvaltningen, og vi har følt os hørt. Det bliver
et løft for området, i hvert fald på den lange bane.
Samarbejdet består af styregruppen (hvor Majbritt Holden
Boye repræsenterer lokalrådet), desuden en hel del undergrupper med hver deres opgave. Vi skal nu i gang med at
samle midler til det lokale projekt, dvs. den del som kommunen ikke finansierer.
Se mere om visionsplanen på Facebook
Planer om fejring af 100 års fredning med et dobbelt-arrangement med foredrag 28. maj om aftenen i Multihuset efterfulgt af et arrangement 5. juni på bakkerne. Lokalrådet
samarbejder med SSLF om de to arrangementer. SSLF sørger for at rense stenen på Sindbjerg og har skaffet penge til
at få inskriptionen malet op. Er begyndt at rense stenen.

8. Valg af to nye medlemmer/suppleanter

To kandidater:
Jens Stege Philipsen + Gorm Falsig Pedersen
Skriftlig afstemning, ét navn. Der skal vælges ét medlem og
én suppleant. Gorm valgt som nyt lokalrådsmedlem (17
stemmer). Jens (15 stemmer) er 1. suppleant.

9. Arbejdsgrupper herunder
præsentation af grupperne

Præsentation af arbejdsgrupperne:
Naturgruppen (v. Daniel): Gruppen arbejder med naturemner – f.eks. adgang til faciliteter, benyttelse og beskyttelse. Kan vi selv gøre noget aktivt? F.eks. bedre natur ved
Vild med vilje. (9 personer)
Klima- og miljøgruppen (v. Aase): Udvidet arbejdsområde, nu også miljø. Gruppen arbejder med forskellige emner, bl.a. energibesparelser, grønne tage, bilfri 1. skoledag.
P.t. fejring af 100-års-fredningen. (5 personer)
Plan- og vejgruppen (v. Anders): Ikke rigtigt i gang
endnu, f.eks. trafikale forhold i byen. Lokalrådet er opmærksomme på den evt. kommende nye jernbanelinje mellem
Silkeborg og Aarhus.

Natur
Klima og miljø
Plan og vej

Evt.

•

Karen Lykkegaard, Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening (SSHF), gjorde opmærksom på, at selv om vi
har flere hjertestartere her i Sejs-Svejbæk, så mangler vi en nord for banen og en i hver ende af byen,
men vi mangler en nord for banen og en i hver ende
af byen. Foreningen opfordrer til, at vi danner en
gruppe på mindst 15 personer, som kan ringe på dørene og indsamle penge 28. april. Kontakt Karen eller
SSHF. Kan skaffe os en gratis hjertestarter til lokalområdet. Man kan også melde sig som hjertestarterløber og dermed gøre en forskel.

•

Rema/Mascotgrunden – rygter, men hvad er virkeligt? Er det godt for vores by/bytorv hvis de flytter
dertil og butikkerne spredes i byen?

