
Nyhedsbrev fra Sejs-Svejbæk Lokalråd 

April 2021 
 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk 

 

 

 

 

Velbesøgt borgermøde – på Zoom 

Med næsten 30 deltagere og en problemfri afvikling fik vi 9. marts omsider gennem-

ført vores for længst planlagte borgermøde. Som ventet måtte vi gennemføre det vir-

tuelt via Zoom på grund af de stadig snærende bånd fra corona-epidemien. Da vi alle-

rede sidste forår blev nødt til at aflyse borgermødet, og senere også måtte aflyse et 

møde i efteråret, blev der i år tale om et dobbeltmøde, hvor vi fik formandens årsre-

degørelse for både 2019 og 2020 og kassereren gennemgik regnskabet for både 2019 

og 2020. 

På mødet var der genvalg til både revisor – dvs. bilagskontrollant - og revisorsupple-

ant. De to byttede dog plads, så Allan Olsen nu er revisor og Kirsten Andersen er sup-

pleant.  

Morten Hæk havde forud for borgermødet stillet et forslag om at lokalrådsvalget 

fremover kunne finde sted på et borgermøde i stedet for som nu ved en afstemning 

hvert fjerde år samtidig med kommunalvalget. Han valgte dog at trække forslaget for 

at give plads til en grundig drøftelse. Lokalrådet vil forsøge at stable et fysisk borger-

møde på benene i løbet af efteråret for at afrunde valgperioden. Her kan både dette 

og andre forslag drøftes og behandles.  

 

Nye i lokalråd og arbejdsgrupper 

Selv om vi på borgermødet havde både en ledig plads i lokalrådet og desuden to sup-

pleantposter at byde på, så lykkedes det desværre ikke på selve mødet at lokke nye 

medlemmer frem. Resultatet blev derfor, at lokalrådet i den kommende tid vil forsøge 

at finde frem til en eller flere, der er interesseret i at prøve lokalrådsarbejdet af for en 

tid, helt præcist frem til udgangen af 2021.  

Det næste lokalrådsvalg finder sted 16. november i år, og der bliver sidst på året op-

stilling af nye kandidater til lokalrådet. Har du lyst til at være en af dem, der står på 

listen, når der skal sættes kryds, er du velkommen til allerede nu at kontakte os i lo-

kalrådet for at høre nærmere om, hvad det indebærer at være medlem af lokalrådet. 

Men da vi netop nu mangler vores syvende medlem af lokalrådet, har du altså også 

allerede nu mulighed for at prøve det af i nogle måneder og finde ud af, om det er 

noget for dig. Så – grib muligheden og kontakt os.  

 

Lokale grønne ideer velkomne 

Til borgermødet havde vi inviteret en gæst, nemlig formanden for Silkeborg Kommu-

nes Klima- og Miljøudvalg, Claus Løwe Klostergård (SF), til at fortælle om kommunens 
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klimastrategi 2020-2030. Målet for strategien er, at kommunen skal være CO2-

neutral i 2025. Claus Løwe Klostergård fastslog, at klimastrategien i sig selv ikke giver 

CO2-reduktioner, men at den kan betragtes som en sokkel, vi kan bygge ovenpå. 

- Og vi skal helst have opdraget de andre politiske udvalg til at tænke klimastrategien 

ind i deres planlægning, sagde han. 

Debatten der fulgte efter oplægget bød på masser af ideer og spørgsmål om grøn 

energi, bilisme, elbiler og cykelstier, affald, regnvand, giftfri haver, grønne tage m.v. 

og Claus Løwe Klostergård understregede, at lokale initiativer fra både lokalrådene og 

borgerne er en nødvendighed for, at kommunen kan opnå de nødvendige CO2-

reduktioner. 

Har du ideer, vi kan bruge lokalt og som handler om noget af det nævnte eller tilsva-

rende, er du meget velkommen til at kontakte os i lokalrådet eller evt. en af vores 

arbejdsgrupper. Måske kan vi sætte initiativer i gang, som kan hjælpe klima og miljø 

lidt på vej. Også her i Sejs-Svejbæk. 

 

 

 

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

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Anders Koed (formand), Kasper Adelborg (næstformand), Majbritt Holden Boye (kas-

serer), Aase I. Madsen (sekretær), Rasmus Würtz Nielsen og Daniel Lindvig. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk. 
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