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Nyt lokalråd i arbejdstøjet 

Det nyvalgte lokalråd holdt midt i januar sit første møde og er nu så småt gået i gang 

med arbejdet. Første opgave var konstitueringen, og den resulterede i genvalg af Hel-

le Præsius Busk, der dermed starter sin tredje periode som lokalrådsformand. 

Ny næstformand er nyvalgte Bjørk Fredslund Andersen. Han afløser Anette Frost, der 

valgte at træde ud af lokalrådet i forbindelse med lokalrådsvalget i november. Klaus 

Kirkegaard fortsætter posten som kasserer, og Aase I. Madsen tager endnu en perio-

de som sekretær. Lokalrådets øvrige medlemmer er Kirsten Kristensen, Karen Lykke-

gaard og Eske Eskesen. Ole Graaberg er suppleant. 

På mødet drøftede vi også arbejdsgrupperne Natur, Klima og Trafik. Alle tre grupper 

kan se frem til at få en vitaminindsprøjtning bl.a. med nye lokalrådsmedlemmer, som 

i løbet af foråret vil sætte fokus på fremtidige arbejdsområder og nye initiativer.  

Trafikgruppen har i en periode ligget i dvale, men vi håber nu at få gang i gruppen 

igen. 

 

Sæt kryds: Borgermøde den 19. marts 

Med et nyvalgt Sejs-Svejbæk Lokalråd og et nyvalgt byråd i Silkeborg Kommune er 

der al mulig grund til at se fremad, og det har vi netop tænkt os at gøre. Efter den 

livlige debat på politikermødet i oktober er vi godt klædt på med holdninger og argu-

menter om udviklingen i vores lokalområde set med både borgernes og politikernes 

øjne. Det vil vi tage afsæt i til det kommende borgermøde, som vi har fastsat til den 

19. marts.  

I næste måneds nyhedsbrev fortæller vi mere om borgermødet, som samtidig er vo-

res årlige og vedtægtsbestemte ”generalforsamling”. Her kan deltagerne høre om lo-

kalrådets arbejde og stemme om vedtægtsændringer m.v. Sæt allerede nu kryds i 

kalenderen ved den 19. marts! 

 

Ny hjemmeside fra 1. februar 

Nyt lokalråd og nu også ny hjemmeside – uden sammenhæng i øvrigt. Baggrunden er, 

at Silkeborg Kommune har fået ny hjemmeside med nyt design og nye funktioner som 

gør siden mere brugervenlig, bl.a. med flere billeder. Da Sejs-Svejbæk Lokalråds 

hjemmeside er en underside på Silkeborg Kommunes side betyder det, at vi også får 

ny hjemmeside. Så fra 1. februar ser vores hjemmeside helt anderledes ud end du er 

vant til. Vi håber at det lykkes os at få sidens vigtigste funktioner klar fra starten, 

men der vil nok være nogle uger, hvor især vores arkiv er lidt mangelfuldt. Det håber 



vi at du vil bære over med. Og så tror vi på, at vi fremover har en mere inspirerende 

og brugervenlig hjemmeside.  

 

Nyt, opdateret vandrestikort (2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Helle Præsius Busk (formand), Bjørk Fredslund Andersen (næstformand), Klaus Kirke-

gaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard 

og Eske Eskesen. Suppleant Ole Graaberg. 

 

På www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk kan du læse nyheder, hørings-

svar og referater fra lokalrådets og arbejdsgruppernes møder. 

Mød os også på www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad - klik ”synes godt om” 

vores side, så får du aktuelt nyt om vores aktiviteter. 
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