
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Konstituerende møde mandag den 13. januar 2014 

Tid og sted for konstituerende møde: Kl. 19.30-21.00 i Multihuset 

Mødeleder: Helle Præsius Busk 

Referent: Helle Præsius Busk 

Deltagere: Helle Præsius Busk, Bjørk Fredslund Andersen, 

Aase I. Madsen, Klaus Kirkegaard, Kirsten Kri-

stensen, Karen Lykkegaard, Eske Eskesen 

Fraværende med afbud:  

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Konstituering af det nyvalgte lokal-

råd v/Helle 

Valg af: 

a) Formand 

b) Næstformand 

c) Kasserer 

d) Sekretær 

Arbejdsgrupper, deltagelse 

 

Formand: Helle 

Næstformand: Bjørk 

Kasserer: Klaus 

Sekretær: Aase 

Arbejdsgruppestatus: 

Trafik: Kirsten er pt. kontaktperson, drøftelse af 

behovet for gruppen. Vi ønsker fokus på mindre 

og realistiske projekter. Vi udarbejder et kom-

missorium for gruppens arbejde forud for bor-

germødet. Det samme kan vi evt. gøre med de 

øvrige arbejdsgrupper. 

Natur: 6 medlemmer, projekter bl.a. stikort og 

Himmelbjergruten. 

Klima: 6 medlemmer, mest energispare-

arrangementer, vil gerne udvide emnerne. 

Lokalrådsmedlemmer i arbejdsgrupperne: 

Trafikgruppen: Kirsten, Karen  

Naturgruppen: Helle, Eske, Bjørk 

Klimagruppen: Aase, Bjørk 

 

3. Godkendelse af forretningsorden 

v/Helle 

Bilag: den nuværende forretningsorden 

 

Forretningsorden revideret, endelig vedtagelse 

på næste møde. 

4. Orientering om kommunikations-

politik v/Helle 

Bilag: kommunikationspolitik 

 

Drøftet. Tages op på et senere møde, når lokal-

rådets nye hjemmeside er kommet op at køre. 

5. Årsplanlægning med mødedatoer 

for 2014 v/Helle 

Bilag: udkast til mødeplan. Ekstra for-

beredelse til borgermøde? Møde med 

ny byansvarlig (Peter Magnussen)? 

 

Planlagt, fast mødedag onsdag kl. 19.00-22.00, 

½ times pause.  

Borgermøde den 19. marts 2014 kl. 19.00. Se i 

øvrigt årsplan. Byansvarlig inviteres til deltagel-

se 19. februar 2014. 

 



6. Budget for 2014 v/Klaus 

 

Regnskab 2013 og budget 2014 godkendt. 

 

  

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 21.00-22.00 i Multihuset 

Mødeleder: Helle Præsius Busk 

Referent: Aase I. Madsen 

Deltagere: Helle Præsius Busk, Bjørk Fredslund Andersen, 

Aase I. Madsen, Klaus Kirkegaard, Kirsten Kri-

stensen, Karen Lykkegaard, Eske Eskesen 

Fraværende med afbud:  

Dagsorden Referat 

7. Underskrift af referat Ikke klar til underskrift  

8. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

9. Korte meddelelser siden sidst Kl. 21.00-21.05 

a) Formand Henvendelser, post mv.: 

 29.11.: Orientering om By i Mørke 

 09.12.: Opdatering Nærdemokratiudvalget 

 19.12.: Ny byansvarlig 

 20.12.: Klimatilpasningsplan, pkt. 11 b) 

 05.01.: Energimidt-invitation, pkt. 10 b) 

Nyhedsbreve og presseklip siden seneste 

møde den 27. november 2013 Se sidst i referatet 

b) Næstformand Nyvalgt, intet nyt. 

c) Kasserer Se pkt. 6, ellers intet nyt. 

d) Sekretær Ny hjemmeside undervejs, se senere. 

e) Henvendelser fra borgere  Intet nyt. 

f) Andre, eks. Teknik- og Miljøafdelin-

gen (TM) og Nærdemokratiudvalget 

 

Nærdemokratiudvalgets møder (pt. ingen refera-

ter pga. systemfejl). Alle lokalrådets medlemmer 

sættes på udvalgets mailliste. 

 

10. Nyt fra arbejdsgrupperne Kl. 21.05-21.10 

a) Natur 

Ingen møder siden seneste lokal-

rådsmøde 

Intet nyt. 

b) Klima 

Møde den 21. januar samt møde hos 

Energimidt den 22. januar 2014 

 

Deltagere til mødet hos EnergiMidt: Klaus, Bjørk 

og Aase fra lokalrådet plus Niels Erik, Søren og 

Louise fra Klimagruppen. 

11. Sager til beslutning Kl. 21.10-21.40 

a) Forberedelse af borgermøde 

2014 ud fra politikermødet den 

22. oktober 2013 v/Helle 

Drøftelse ud november måneds ny-

hedsbrev samt Helles interne noter 

(bilag). NB: Præsentation af lokal-

Punktet genoptages.  

Kortvarig drøftelse. Vi gør os inden næste lokal-

rådsmøde nogle overvejelser om planlægningen 

af borgermødet den 19. marts, om ”fremtids-

værksted” og om skabelsen af et fælles forum 

for Sejs-Svejbæk m.v. En fremadrettet proces, 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Dagsordener-og-beslutninger-2014/Naerdemokratiudvalget
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Nyhedsbreve%202013/Nyhedsbrev_november_2013.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Nyhedsbreve%202013/Nyhedsbrev_november_2013.pdf


rådsmedlemmer ved alle fremtidige 

lokalrådsarrangementer. 

Redegørelse for lokalrådets arbejde. 

Regnskab 2013.  

Vedtægtsændringer? 

som planlægges løbende. 

b) Klimatilpasningsplan v/Helle 

Klimatilpasningsplan og kommune-

plantillæg nr. 3 i høring. Se vores 

eget høringssvar forberedelse klima-

tilpasningsplan, indsendt 18. august 

2013. Frist den 28. februar 2014.  

Klimagruppen kigger på klimatilpasningsplanen 

på førstkommende møde og melder tilbage til 

lokalrådsmødet den 19. februar, så vi herefter 

kan indsende høringssvar. 

c) Midttrafiks køreplaner v/Helle 

Se forslag på www.midttrafik.dk, 

frist 19. januar 2014. 

Minuttalstilpasninger iflg. Klaus. Vi indsender 

intet høringssvar.  

d) Stier i Sejs-Svejbæk  

Stien ved Sejs Engen m.fl. (Klaus),  

Himmelbjergruten, Gudenaa Part-

nerskaber (Helle) 

Udsat 

e) Juletræ 2013 v/Helle 

Evaluering og fremtidigt samarbejde 

med Dagli’Brugsen. Arrangementer i 

lokalområdet, som torvedag, jule-

træ, Store Gudenaa-dag bør holdes i 

samarbejde på tværs i lokalområ-

det, inddrage både borgerforening, 

idrætsforening, skole m.fl. jf. lokal-

rådets vedtægter (revision) 

 

Udsat 

12. Sager til efterretning Kl. 21.40-21.47 

a) Trafik v/Kirsten 

Kontakt til Frank Borch-Olsen vedr. 

fodgængerovergang og trafik 

v/butikscentret. 

Kirsten har aftalt ”trafikmøde” med Frank Borch-

Olsen ved bytorvet mandag den 20. januar 2014 

kl. 15.30 for at vise de kaotiske parkerings- og 

oversigtsforhold på stedet. 

b) Togdrift og letbane-linje, fortsat 

v/Aase og Klaus 

Holdning jf. februar måneds ny-

hedsbrev. Regionalbane??? 

Se ”Ny bane Århus-Silkeborg rapport feb 2012”. 

Et forlig med bane i 2024 er på vej, se mja.dk. 

c) Lokalrådets hjemmeside v/Aase 

Ny hjemmeside ult. januar 2014 

Kig selv! Ny hjemmeside skal være klar ultimo 

januar, arbejdet er i gang. 

d) De Små Fisk, Gudenåprojekt og 

naturaktivitetsplads v/Aase 

Se pkt. 5 d) 

Kort drøftelse. 

e) Forsyningens plads på Strandve-

jen v/Helle 

Borgerhenvendelse, plan mangler. 

 

 

Udsat 

http://sektorplaner.silkeborg.dk/klimatilpasningsplan.html
http://kommuneplan.silkeborg.dk/Umbraco/media/735239/kommuneplantillæg%203%20pdf.pdf
http://kommuneplan.silkeborg.dk/Umbraco/media/735239/kommuneplantillæg%203%20pdf.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130818_Input_til_Klimatilpasningsplan.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130818_Input_til_Klimatilpasningsplan.pdf
http://www.midttrafik.dk/
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Nyhedsbreve%202013/Nyhedsbrev%20februar%202013.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Nyhedsbreve%202013/Nyhedsbrev%20februar%202013.pdf
http://www.trm.dk/~/media/Files/Publication/2012/strategiske%20analyser/Ny%20bane%20%C3%85rhus-Silkeborg%20rapport%20feb%202012.pdf
http://www.mja.dk/artikel.php?node_id=197171&click_origin=above_calendar_text
http://sejs-svejbaek-lokalraadny.silkeborgkommune.dk/


13. Status vedr. igangværende sager, 

orientering v/Helle 

Kl.21.47-21.50 

 Høringssvar Bæredygtighedsværk-

tøj, se godkendt værktøj. 

 Høringssvar Belysningsstrategi, se 

godkendt Belysningsstrategi. 

 Parkering ved Klub på Sejs Søvej, 

Trafiksektion, videresendt? 

 Hundeposetekst ved Hundeskoven 

 Bibliotekscafé, Multihusets initiativ. 

 Omklædningsrum i Multihuset er i 

gang (selv) 

 

Kun skriftlig orientering. 

14. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside Kl.21.50-21.57 

a) Foreningsnyt (deadline 20. januar 

2014). Hvilke aktuelle opfordringer 

kan medtages? 

Konstituering, borgermøde-dato. Politikermødet, 

nyvalgt lokalråd. 

b) Presse/fotos - 

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase 

 

Jf. pkt. 4 og pkt. 12 c)  

15. Eventuelt Kl. 21.57-22.00 

  

Nyhedsbreve og presseklip siden den 27. november 2013: 

29. november: MJA, artiklen Da jernbanen nåede til Sejs 

30. november: MJA, artiklerne Laven får måske eget lokalråd (det er slut med Kløverbyernes Lokalråd) + Lokalråd skal 

have nye hjemmesider 

5. december: FN, december måneds nyhedsbrev 

6. december: Vejen til Sejs hårdt ramt af væltede træer 

18. december: FB, artiklen Sejs-elever sikrede Silkeborg titlen som årets bjergbestiger-kommune 

18. december: MJA, artiklen Køerne i Sejs-Svejbæk er blevet slagtet 

19. december: MJA, læserbrevet Ønsk refleksjakke i julegave! 

7. januar: MJA, artiklen Klaus lader op til næste campingsæson (Sejs Bakker Camping) 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130331_Høringssvar_bæredygtighedsværktøj.pdf
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130331_Høringssvar_bæredygtighedsværktøj.pdf
http://sektorplaner.silkeborg.dk/dkplan/DKplan.aspx?planid=15
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Lokalråd/Sejs-Svejbæk%20Lokalråd/PDF%20-%20Udtalelser%202013/130331_Høringssvar_belysningsstrategi.pdf
http://sektorplaner.silkeborg.dk/dkplan/DKplan.aspx?planid=12

