
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Møde onsdag den 14. maj 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 Kri-

stensen, Karen Lykkegaard, Eske Eskesen 

Fraværende med afbud:  

Dagsorden Referat 

1. 19.00-19.30: Evt. besøg af brugs-

uddeler H.C. Markussen  

Vedr. samarbejde om juletræ mv. 

Inviteret pr. mail af 6. maj 2014, jf. sag 5 e) på 

mødet den 26. marts 2014. Deltog ikke i mødet, 

inviteres igen til efteråret. 

2. Underskrift af referater Udsat til næste møde. 

3. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

4. Korte meddelelser siden sidst Kl. 19.00-20.15 

a) Formand Henvendelser, post mv.: 

 28.3.: Nærdemokratiudvalgets nyhedsbrev 

 1.4.: Invitation: ”Mellemby”-konference 

 3.4.: Vedr. byggelinjer 

 7.4.: Materiale til Naturstyrelsen 

 9.4.: PET svar vedr. Svejbæk Skolesti 

 28.4.: Korrespondance vedr. hjemmeside 

 29.4.: Introkursus vedr. planlægning 11.6. 

 1.5.: Om møde med grundejere 

 2.5.: Notat fra Naturstyrelsen med kommen-

tar og spørgsmål 

 6.5.: Indbydelse til Torvedag 

Nyhedsbreve og presseklip siden seneste 

møde den 26. marts 2014 Se sidst i referatet 

b) Næstformand Se pkt. f) 

c) Kasserer Ca. 2.000 kr. i kassen til resten af året. Valg 

2013 samt borgermøde 2014 var dyrt. 

d) Sekretær Intet 

e) Henvendelser fra borgere  

Dispensation fra byggelinje, 36-002 

Dispensation på P. Malmkjærs Vej 

 

Taget til efterretning. 

Taget til efterretning. 

f) Andre, eks. Teknik- og Miljøafdelin-

gen (TM) og Nærdemokratiudvalget 

 

Nærdemokratiudvalgets møder. Bl.a. drøftelse 

om hjemmesider den 19. maj 2014. Bjørk næv-

ner: Lokalrådsgrænser og valgtilskud (udgifts-

neutralt, hjælp vedr. stemmebokse) 

 

5. Nyt fra arbejdsgrupperne Kl. 20.15-20.25 

a) Natur Referat sendes rundt, liste over små projekter 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Dagsordener-og-beslutninger-2014/Naerdemokratiudvalget


Møde den 29. april 2014. nederst fremover. 

Bænken er klar til opsætning. Pæle til trampesti 

er sat på den sydlige del af heden. 

b) Klima 

Møde den ? 

Møde mandag den 19. maj, ændres eventuelt til 

deltagelse i idéværkstedet kommunalt, pkt. 6 c) 

c) Trafiksikkerhed 

Bytorv samt cykelsti v/Borgdalsvej, 

brev er sendt 8. april 2014 

Kommissorium for trafiksikkerheds-

gruppen, forslag fra Kirsten/Karen. 

 

Ingen respons på brevet pt. 

Forslag til kommissorium godkendt: 

”Arbejdsgruppens fokus er på trafiksikkerheden. 

Arbejdsgruppen har øje for, hvor og hvordan det 

eksisterende vejnet kan forbedres til gavn for 

borgernes trafiksikkerhed. 

Arbejdsgruppen inddrages og høres, når etable-

ring af større vejanlæg kommer i hørring fra 

Silkeborg Kommune.” 

Kloaksystemet ved Borgdalsvej, der er fundet en 

foreløbig løsning 

 

6. Sager til beslutning Kl. 20.40-21.20 

a) Lokalplan for Langdalsparken 

v/Helle 

Møde v/Jens den 3. april, henven-

delse fra grundejerne om møde.  

Seneste opdatering fra Peter M., ef-

ter mødet 10. april 2014, sagen be-

handles på PMK den 12. maj 2014.  

Vi sender en mail med vores kommentar (jf. 

brev af 5. marts 2015) til hele Byrådet inden 

mødet den 26. maj 2014. Vi mener: At lokalpla-

nen skal følges. Processen er vigtig. En eventuel 

dispensation for grønne tage er en væsentlig 

ændring i forhold til den vedtagne lokalplan 

(derfor blev Naturstyrelsen inddraget). Dispen-

sationer for lokalplaner er et skråplan, som gør 

en lokalplan uvederhæftig for alle parter fremad-

rettet. Helle skriver udkast. 

b) Efterbehandling af borgermøde 

2014 (fortsat) v/Helle 

Første drøftelse af Fremtidsværk-

sted med Hanne Ahrens den 26. au-

gust kl. 19-21 (vedr. skabelsen af 

fælles forum for Sejs-Svejbæk, kul-

tur/fritids-netværk mv.) 

Møde mellem lokalrådet og Hanne Ahrens som 

forberedelse til efterårets fremtidsværksted. 

c) Fremtidens Silkeborg v/Helle 

Indbydelse fra borgmesteren til idé-

værksted den 19. maj kl. 19-21 

samt idé-foldere. 

Klaus, måske Karen, måske Klimagruppen del-

tager. Lokalrådet sender mindst 1 idé senest 

den 30. maj, intern idéudveksling pr. mail.  

Materiale er udsendt med PAPIRPOST til ukendte 

modtagere … 

d) Torvedag 31. maj 2014 v/Helle 

Deltagelse? Praktisk planlægning. 

Lokalrådet deltager ikke denne gang, da flere er 

forhindret. 

e) Mænds sundhedsuge 24 & Me-

string af egen sundhed v/Karen 

Opfordring til lokale arrangementer. 

Frist 22. maj vedr. sundhedsuge. 

 

Deltagelse i Sundhedsuge venter til 2015.  

Mestring: Mulighed for at vi er med-afsendere af 

et fælles lokalt initiativ i samarbejde med SSIF, 

Multihuset og flere lokale foreninger m.v. Karen 

og Kirsten prøver at forberede noget. 

 



7. Sager til efterretning Kl. 21.20-21.35 

a) Togdrift og letbane-linje (udsat) 

v/Aase, Klaus og Bjørk  

Holdning jf. februar måneds ny-

hedsbrev. Forlig januar 2014. Se 

”Ny bane Århus-Silkeborg rapport 

feb 2012”.  

Togfond-oplæg el.lign. v/Andreas 

Steenberg (R), Bjørk orienterer 

Bjørk orienterede. Mulighed for et møde, gerne 

den 20. august kl. 19-20 eller eventuelt den 8. 

oktober 2014. Bjørk kontakter Andreas. 

b) Stier i Sejs-Svejbæk 

Etablering af sti bag SIS-grunden, 

orientering. Stikortet skal justeres! 

Stien bag SIS-grunden er endelig beplantet. 

Tilsagn om at vi kan få støtte til at justere dele 

af det virtuelle kort. Helle tager kontakt til Hans 

Baunbæk. 

c) De Små Fisk, Gudenåprojekt og 

naturaktivitetsplads v/Aase 

Der har været afholdt møde i april. 

Aase sender skitse til Bendt Nielsen efter aftale 

med Karl Mørch. Vi deltager ikke i en eventuel 

Gudenådag i år. 

Himmelbjergruten er mangelfuldt markeret i 

Silkeborg Kommune. 

d) Introkursus v/Helle 

Den 11. juni 2014 kl. 17-18.30 om 

kommunal planlægning. Deltagelse? 

Alle forventes at deltage. Helle tilmelder. 

e) Lokalrådets hjemmeside v/Aase 

Ny hjemmeside stadig undervejs. 

Aase, Helle og Bjørk mødes den 15. 

maj 2014 med henblik på afklaring 

til Nærdemokratiudvalget. 

 

Drøftet. Vi håber at have hjemmesiden klar i 

løbet af en uge eller to. 

8. Status vedr. igangværende sager, 

orientering v/Helle 

Kl. 21.35-21.40 

 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. 

 Multibane ved SSIF/Sejs Skole 

 Mollerup, Linå og Hårup er indtrådt i 

Resenbro Lokalråd 

 

Adgang til engen er svær fra nr. 87.  

Der parkeres på Sejs Søvænget, det fungerer. 

 

Ryk 

Urealistisk, fjernes fra listen. 

 

Ansøgningen skal på hjemmesiden 

Bjørk tager grænsedragningen med i Nærdemo-

kratiudvalget 

 

9. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside Kl. 21.40-21.50 

a) Foreningsnyt (deadline 20. maj og 

20. juli 2014). Hvilke aktuelle opfor-

dringer kan medtages? 

Naturstyrelsens og Byrådets afgørelse vedr. 

Svejbæk Nord plus vores svar (kort version + 

link). Bænk og sti på Sejs Hede. Fremtidsværk-

sted/lokal udviklingsstrategi på vej, internt først. 

Initiativ om Mestring af egen sundhed.  

b) Presse/fotos Sejs Hede og markeringspælene. 

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase 

 

Mænds sundhed på Facebook 

 

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.trm.dk/~/media/Files/Publication/2012/strategiske%20analyser/Ny%20bane%20%C3%85rhus-Silkeborg%20rapport%20feb%202012.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraadny.silkeborgkommune.dk/


10. Dagsordenforslag til næste møde 

den 20. august 2014 

Kl. 21.50-21.55 

Opfølgning på dagens sager. 

 

Togfond v/Andreas Steenberg, evt. lokalplan i 

høring. Evt. sundheds-initiativ. 

 

11. Eventuelt Kl. 21.55-22.00 

 Dialog mellem skolen og SSIF i forbindelse med 

Den åbne skole og Bevægelse (skolereform). 

Lysregulering ved Borgdalsvej i maj, forsinket 

pga. ledningsbesvær. 

 

 

Nyhedsbreve og presseklip siden den 26. marts 2014: 

5. april: FN, april måneds nyhedsbrev 

11. april: MJA, artiklen Idrætsleder fra Svejbæk valgt som ny formand for DGI 

15. april: MJA, artiklen Jeanettes emhætte eksploderede 

28. april: MJA, artiklen Skovsvin på retur 

29. april: MJA, artiklen Nyt i Sejs-Svejbæk: Tennis fitness 

3. maj: MJA, læserbrevet Mountainbike overalt 

5. maj: FN, maj måneds nyhedsbrev 

9. maj: MJA, artiklen Lokalråd i Resenbro bliver udvidet 

14. maj: MJA, artiklerne Naturstyrelsen bløder op på krav om grønne tage + R-politiker: Grønt krav handler om tro-

værdighed 


