Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 26. marts 2014
Tid og sted for ordinært møde:

Kl. 19.00-22.00 i Multihuset

Mødeleder:

Helle Præsius Busk

Referent:

Aase I. Madsen

Deltagere:

Helle Præsius Busk, Bjørk Fredslund Andersen,
Aase I. Madsen, Klaus Kirkegaard, Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard, Eske Eskesen

Fraværende med afbud:
Dagsorden

Referat

1. Underskrift af referater

Klaret, februar 2014 mangler

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Korte meddelelser siden sidst

Kl. 19.00-20.15

a) Formand

Valgbarhed, jf. artikel i MJA 13. marts 2014.
Henvendelser, post mv.:
 21.2.: Vej/Trafikafd. vedr. bytorvet
 22.2.: Netkort mv. fra byansvarlig
 7.3.: Ingen afklaring, Silkeborg Bibliotek
 10.3.: Himmelbjergrutens tilstand
 20.3.: Status vedr. sti bag SIS-grunden
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste
møde den 19. februar 2014 Se sidst i referatet

b) Næstformand

Intet

c) Kasserer

Tilskuddet er endnu ikke modtaget.

d) Sekretær

Intet

e) Henvendelser fra borgere
Grønne tage v/Langdalsparken, både for og imod, 5 borgere – se pkt.
5 a)

Karen har fået en henvendelse fra Ældre Sagen
om mulighed for at få stillet en bænk op i vores
lokalområde. Vi foreslår placering på Sejs Hede
øst til erstatning for en tidligere bænk.

f) Andre, eks. Teknik- og Miljøafdelingen (TM) og Nærdemokratiudvalget

Nærdemokratiudvalgets møder. Bjørk refererede, se hjemmesiden. Overvej valgtilskud.

4. Nyt fra arbejdsgrupperne

Kl. 20.15-20.25

a) Natur
Næste møde den 29. april 2014

Orienteret.

b) Klima
Opfølgning vedr. møde hos EnergiMidt den 22. januar 2014

Intet møde siden sidst, orienteret. Bolden ligger
hos EnergiMidt.

c) Trafiksikkerhed
Læskur ved Kaprifolievej?
Bytorv: brev omdelt til handlende.
Kommissorium for trafiksikkerhedsgruppen, forslag fra Kirsten/Karen.

Læskur: Der er umiddelbart ingen mulighed.
Bytorv: Kirsten har ikke modtaget indsigelser fra
naboerne (bl.a. butikkerne) mod at få etableret
en helle på Julsøvej for at sikre især gående.
Kirsten sender henvendelse, som også indeholder forslag om højresvingsbane og forlængelse

af cykelstien ved banen/Borgdalsvej.
Cykeltælling: Drøftelse.
Kommissorium: Vi venter.
Kirsten anbefalede at bruge Gi-et-praj ved mindre trafikgener. Samme opfordring blev givet til
trafikinteresserede på borgermødet.
5. Sager til beslutning

Kl. 20.40-21.20

a) Lokalplan for Langdalsparken
v/Helle
10 gode råd til PMK og kommentar
vedr. processen til udvalget 5.3.14.
Ansøgning om dispensation fra byggelinjer, svar 28.3.14.
Seneste opdatering fra Peter M.
Evt. ”fraktionsmøder”.
Svar på div. henvendelser

Dispensation vedr. byggelinjer: Ingen kommentarer (OK med 2,5 m til skel som generelt).
Jens Würgler har inviteret til møde. Bjørk, Klaus,
Aase deltager.
Vi deltager også gerne i eventuelle møder med
grundejerne og andre, hvis der er interesse for
det.

b) Efterbehandling af borgermøde
2014 v/Helle
Herunder drøftelse af Fremtidsværksted, skabelsen af fælles forum for
Sejs-Svejbæk.
Kultur/fritids-netværk?

Kun annonce i Foreningsnyt næste år.
Lokalrådet holder et særskilt temamøde i efteråret for at få inspiration og en god start på
fremtidsværksted, Helle kontakter Hanne Ahrens.

c) By-navngivning v/Helle
Jf. mail af 3.3.14.

Vi foreslår Sejs-Svejbæk som bynavn, det
stemmer overens med i daglig tale.

d) Kommunikation v/Helle
Af hvem og hvordan

Der skal være rene linjer ved officielle henvendelser fra lokalrådet. I tvivlstilfælde sendes henvendelsen via Helle med frist på et døgn før det
evt. sendes videre som officiel post fra lokalrådet.
Brug hinanden i lokalrådet. Og brug meget gerne Gi-et-praj ved mindre, daglige henvendelser–
skriv navn plus medlem af lokalrådet.

e) Juletræ 2013 v/Helle (udsat)
Evaluering og fremtidigt samarbejde
med Dagli’Brugsen. Arrangementer i
lokalområdet, som torvedag, juletræ, Store Gudenaa-dag bør holdes i
samarbejde på tværs i lokalområdet, inddrage både borgerforening,
idrætsforening, skole m.fl. jf. lokalrådets vedtægter (revision)

Valg i brugerrådet 10. april 2014.
Vi inviterer den nye brugsuddeler, H. C. Markussen, til vores møde i maj for at aftale nærmere
om samarbejde (bl.a. juletræet, som dybest set
ikke hører under lokalrådets område).

6. Sager til efterretning
a) Togdrift og letbane-linje (udsat)
v/Aase og Klaus
Holdning jf. februar måneds nyhedsbrev. Forlig januar 2014. Se

Kl. 21.20-21.35
Bjørk kontakter Andreas Steenberg for at høre,
om han eventuelt kan orientere om beslutningsprocesser og hvor og hvornår, vi som lokalråd
kan få indflydelse på togplanerne.

”Ny bane Århus-Silkeborg rapport
feb 2012”. Tilbud om togfond-oplæg
v/Andreas Steenberg (R)
b) Stier i Sejs-Svejbæk (udsat)
Etablering af sti bag SIS-grunden,
orientering.

Intet nyt.

c) De Små Fisk, Gudenåprojekt og
naturaktivitetsplads v/Aase
Jorn-stenen omtalt i MJA.

Tuborgs grønne fond.
Oprydning De Små Fisk inden påske, besked til
Naturstyrelsen, Kultur- og Fritidsafdelingen samt
byansvarlig.
Aase indkalder hele arbejdsgruppen (Karl, Ingolf, Keld, Bjørk, Kirsten og Aase)

d) Forsyningens plads på Strandvejen v/Helle
Borgerhenvendelse, der er rykket
for en plan, området er færdigt?

Orienteret. Området ser fint ud.

e) Lokalrådets hjemmeside v/Aase
Ny hjemmeside februar 2014

Hjemmesiden fremvist, forventes at være klar til
at gå i luften i løbet af en uges tid.

7. Status vedr. igangværende sager,
orientering v/Helle








Klimatilpasningsplan, høringssvar er
sendt.
Sejs Engens nabo, Sejs Søvej 87
Parkering ved Klub på Sejs Søvej,
Trafiksektion, videresendt?
Hundeposetekst ved Hundeskoven
Bibliotekscafé, Multihusets initiativ
– tilbagemelding af 7.3.14.
Omklædningsrum i Multihuset 
Multibane ved SSIF/Sejs Skole

8. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside

Kl. 21.35-21.40
Orienteret.

Kl. 21.40-21.50

a) Foreningsnyt (deadline 20. april
2014). Hvilke aktuelle opfordringer
kan medtages?

Naturstyrelsens afgørelse vedr. Svejbæk Nord,
hvis den er kommet. Hvordan er det nye lokalråd kommet i gang? Præcisering af kompetencer
og muligheder(en stemme, en høringspart).
Bjørk i Nærdemokratiudvalget.

b) Presse/fotos

-

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase

Snart ny hjemmeside.

9. Dagsordenforslag til næste møde
den 14. maj 2014

Kl. 21.50-21.55

Planlægning af deltagelse i torvedag?

Opfølgning på dagens sager. Vi afventer nærmere aftaler med bl.a. Borgerforeningen.

10. Eventuelt

Kl. 21.55-22.00
Omtale af Himmelbjergruten i Dansk Vandrelaugs medlemsblad VandreLiv (02/14). Vandretur i august.

Nyhedsbreve og presseklip siden den 19. februar 2014:
21. februar: MJA, artiklerne Motorvej frem til Haarup åbnes tidligere + Sirenesang over Sejsvej
26. februar: MJA, artiklerne Nye ansigter i nærdemokratiudvalg + Det swinger på Sejs Skole + FB, artiklen Aalekroen
har fået ny forpagter
5. marts: MJA, Byggeri buldrer derudad på Borgdalsvej + FB, Ny uddeler i Sejs vil sætte spot på lokale fødevarer
8. marts: MJA, artiklen Ny forpagter: Selvfølgelig kan man stadig få ål på Aalekroen
11. marts: MJA, artiklen Mulige købere skeptiske over for grønne tage
12. marts: MJA, Skolebørn gav den gas med jazzband i Sejs + FB, Aalekroens nye forpagter lægger vægt på kromad
13. marts: MJA, artiklen Dømt for at have tre pistoler i sit hjem i Sejs
17.+19. marts: MJA + EP + FB, Borgermøde i Sejs-Svejbæk
20. marts: MJA, artiklerne Lokalrådet fik på puklen for de grønne tage + Udvalgsformand: Vi skal undersøge alternativer til grønne tage + Asger Jorn-sten ved ”De små Fisk” friskes op + Krolfbane på vej i Sejs
22.+26. marts: MJA+ FB: Oliver Twist i Sejs-Svejbæk

