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Borgermøde – online 9. marts 

Vi ville rigtig gerne mødes med jer over en kop kaffe og en god snak mellem møde-

punkterne. Men desværre må vi konstatere, at coronaen endnu engang spænder ben 

for vores planer om at gense alle jer, der plejer at deltage i vores årlige borgermøde. 

Da vi sidste år valgte at udskyde forårets vedtægtsbestemte borgermøde, først i nogle 

måneder og senere helt aflyse mødet for i stedet at udsætte det til i år, havde vi jo 

regnet med, at NU kunne det lade sig gøre. Men nej. Lokalrådet har derfor valgt at 

holde mødet online via Zoom – som for mange er blevet et af de hyppigste mødeste-

der i dette underlige corona-år. 

Borgermødet holdes 9. marts fra kl. 19.30, og alle borgere i Sejs-Svejbæk kan delta-

ge ved at logge sig ind på et link, der giver adgang til mødet. Vi orienterer jer via lo-

kalrådets Facebook-side eller på vores hjemmeside, hvor I kan finde nærmere beskri-

velse af, hvordan det kommer til at foregå. Her kan I også finde dagsordenen for bor-

germødet. Vi håber at rigtig mange vil deltage i mødet, og så håber vi naturligvis og-

så, at det snart bliver muligt at ses igen – sådan rigtigt.  

 

To gange årsredegørelse – og et par valg 

Selv om vi som nævnt aflyste vores årlige borgermøde i 2020 skal I naturligvis ikke 

snydes for lokalrådsformandens gennemgang af lokalrådets aktiviteter i det forløbne 

år. Denne gang kommer den undtagelsesvist til at gælde for hele perioden fra foråret 

2019 til og med hele 2020. Lokalrådet deltog bl.a. aktivt i den kommuneplanproces, 

der blev afsluttet kort før jul 2020. På mødet skal vi også have gennemgået regnskab 

for 2019 og 2020 og budget for 2021, og vi skal have valgt – eller genvalgt – en revi-

sor og en revisorsuppleant for et år. 

Da lokalrådet for tiden kun består af seks medlemmer har vi på mødet desuden også 

valg af et nye medlem af lokalrådet. Derudover vil vi også gerne have valgt en sup-

pleant eller to. Valget af lokalrådsmedlem og suppleant(er) gælder kun frem til årets 

udgang, da der er lokalrådsvalg i november. Det er med andre ord en glimrende 

chance for at prøve kræfter med lokalrådsarbejdet for en periode. Måske viser det sig, 

at denne ”prøveperiode” også giver lyst til at stille op til lokalrådsvalget til efteråret.  

 

Høring om ny lokalplan afsluttet 

Lokalplanen for området ved den tidligere Mascot-grund har været i høring frem til 12. 

februar, og lokalrådet har også sendt sit høringssvar for denne plan, der rummer både 
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nyt butiksområde og nye boliger. Lokalplanen er i skrivende stund endnu ikke vedta-

get af byrådet, så vi ved ikke hvilke eventuelle ændringer der kan blive tale om. 

Vi havde gerne set en mere overordnet helhedsplan for byens handelsliv, hvilket vi 

også har påpeget i vores høringssvar. Derudover har vi også udtrykt ønske om, at 

området bliver så grønt og bæredygtigt som muligt, f.eks. med solceller, el-

ladestandere og rigeligt med cykelparkering. Læs vores høringssvar på lokalrådets 

hjemmeside og den endelige vedtagelse af lokalplanen på Silkeborg Kommunes 

hjemmeside. 

 

Husk borgermødet – online 9. marts kl. 19.30 

 

 

 

  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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