
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Borgermøde tirsdag den 9. marts 2021 

Tid og sted: Kl. 19. 30-21.00 via Zoom 

Mødeleder: Anders Koed/Kasper Adelborg 

Referent: Aase I. Madsen 

Deltagere: Anders Koed, Kasper Adelborg, Majbritt Holden Boye, 

Rasmus Würtz Nielsen, Daniel Lindvig og Aase I. Madsen 

+ borgere. 

Ca. 29 deltagere i alt. 

Fraværende med afbud: Ingen 

1. Redegørelse for lokalrådets 

arbejde i den forløbne periode 

v. Anders Koed 

 

Skriftlig gennemgang af lokalrådets aktiviteter i perioden 

fra forår 2019 til nu, se redegørelse. 

2. Fremlæggelse af regnskab 

v. Majbritt Holden Boye 

Regnskabet for 2019 og 2020 fremlagt og godkendt. 

 

Det er problematisk, at bankgebyrer m.v. udgør en stor 

og stigende del af vores samlede budget. Drøftet. Lokal-

rådet har ingen løsninger p.t. men overvejer forskellige 

muligheder, evt. i samarbejde med andre lokalråd. 

3. Vedtægtsændringer og ind-

komne forslag behandles 

Der er indkommet et forslag fra 

Morten Hæk (se bilag) 

Morten Hæk havde stillet et forslag om at lokalrådsvalg 

fremover kunne ske ved et borgermøde med to-årige 

valgperioder. Morten fremlagde kort forslaget, men træk-

ker det igen, så vi i stedet kan drøfte det grundigt ved et 

senere fysisk borgermøde. 

Lokalrådet arbejder videre på at afholde et ekstraordi-

nært, fysisk borgermøde til efteråret, hvor dette forslag 

kan indgå sammen med evt. andre forslag. 

4. Valg af revisor (bilagskon-

trollant) og revisorsuppleant 

for 1 år  

Genvalg til revisor og suppleant, men rollerne skifter: Al-

lan Olsen valgt som revisor (bilagskontrollant). Kirsten 

Andersen valgt som revisorsuppleant. 

5. Valg af ét nyt lokalråds-

medlem og to nye suppleanter 

I den forgangne periode er Gorm Falsig Pedersen og Jens 

Stege Philipsen begge fratrådt lokalrådet, og vi mangler 

derfor et lokalrådsmedlem og en eller to suppleanter. 

Men da ingen af mødedeltagerne stillede op lykkedes det 

ikke at finde et nyt lokalrådsmedlem eller suppleanter. 

Lokalrådet bemyndiges derfor til at selvsupplere sig efter 

dette borgermøde. Valget af nye medlemmer gælder frem 

til årets udgang. 



6. Gæst: 

Claus Løwe Klostergård (SF), 

formand for Silkeborg Kom-

munes Klima- og Miljøudvalg. 

Claus præsenterer kommu-

nens klimastrategi med efter-

følgende spørgsmål og drøf-

telse 

Claus Løwe Klostergård fremlagde kommunens vedtagne 

klimastrategi og redegjorde for hvilke mål og ambitioner 

der ligger i strategien. Han sagde bl.a.: 

- Betragt klimastrategien som en sokkel vi kan bygge 

ovenpå. 

- De andre udvalg skal nok opdrages lidt til at tænke kli-

mastrategien ind i deres planlægning. 

Herefter drøftelse om grøn energi, bilisme/cyklisme, af-

fald, regnvand, giftfri haver, grønne tage m.v. og hvad 

lokalrådet og lokale borgere kan gøre.  

7. Arbejdsgrupper, herunder 

præsentation af grupperne 

Natur v. Daniel Lindvig 

Klima og miljø v. Aase I. Madsen 

Status for De Små Fisk v. Kasper 

Adelborg 

Natur: Gruppen arbejder bl.a. med Vild med vilje og har 

sat flere fuglekasser op i vores lokalområde.  

 

Klima og Miljø: Gruppen har arbejdet med energibespa-

relser, trafik og affaldssortering, ofte i form af offentlige 

arrangementer. Gruppen har ligget stille pga. corona. 

 

Begge grupper var i efteråret 2019 medarrangører af en 

velbesøgt tur til det nyplantede skovområde ved Borg-

dalsvej. Desuden medarrangører af fejringen af 100-års 

jubilæet for vores lokale fredning af Sindbjerg og 

Stoubjerg (maj/juni 2019) sammen med Sejs-Svejbæk 

Lokalhistoriske Forening. 

 

De Små Fisk: Planerne om en forskønnelse af De Små 

Fisk med ny toiletbygning, naturlegeplads m.m. har væ-

ret længe undervejs. Status lige nu er, at der er søgt om 

midler i Nordeafonden, og at vi afventer svar. 

8. Evt. Tak for et godt Zoom-møde med gode spørgsmål og kom-

mentarer både mundtligt og via chatten.  

 

https://silkeborg.dk/~/media/Om-kommunen/Nyheder/Klimastrategi-2020.pdf?la=da

