Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 20. august 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

Underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Korte meddelelser siden sidst

Kl. 19.05-19.20

a) Formand

Henvendelser, post mv.:
 15.5.-17.8. Diverse om grønne tage
 28.5.: Link til Nærdemokrati-referat
 28.5.: Lokalrådssite lukkes, nyt åbnes
 30.5.: Henvendelse om busafgangstider
 4.6.: Om Himmelbjergruten og kortet
 9.6.: Møde om energi og bæredygtighed
 18.6.: Link til Nærdemokrati-referat
 27.6.: Nedrivning af forfaldne huse
 3.7.: Svar fra Midttrafik
 5.8.: Indbydelse til budgetmøde
 5.8.: Afgørelse, Natur- og Miljøklagenævnet
 12.8.: Opringning fra Odder vedr. lokalråd
 12.8.: Gåtur i bane-areal, Linå Vesterskov
 17.8.: Om togfond, se pkt. 6 a)
 17.8.: Opringning fra Laven Lokalråd
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste
møde den 14. maj 2014 Se sidst i referatet

b) Næstformand

Opringning fra det nye Laven Lokalråd

c) Kasserer

Vi har 1054 kr. tilbage til resten af året, så vi
må holde møder privat. Returpenge fra Naturog Miljøklagenævnet er ikke kommet endnu.

d) Sekretær

Intet nyt.

e) Henvendelser fra borgere
13.6.: Henvendelse om stikort
1.7.: Henvendelse om uorden ved
De Små Fisk, se sag 6 d)
17.8.: Henvendelse om lokalrådets
kompetence til at klage

Orienteret. Se pkt. 5 a) vedr. kompetence.

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

4. Nyt fra arbejdsgrupperne

Nærdemokratiudvalgets møder. Lokalrådsgrænser ml. Mollerup, Linå og Hårup (dvs. Resenbro
Lokalråd), afklaring? Bjørk kontakter Hanne Ahrens.
Bjørk: Ungebyråd bliver etableret. Lokalrådsrepræsentanterne i udvalget vil gerne bruges mere. Forslag: Sager som grønne tage, cykelstier,
Den Åbne Skole (aktuelt p.t.) kunne f.eks. drøftes på fælles temamøder for alle lokalråd.
Kl. 19.20-20.25

a) Natur
Næste møde primo september 2014

Poul Erik og Kristian fra Miljøsektionen kommer
på næste møde. Info til dem: Indgangen til området ved Sejs Engen er meget besværliggjort.
Sejs Hede har været mere besøgt uden får –
men der er mere græs.

b) Klima

Ingen møder. Næste møde i september.

c) Trafiksikkerhed
Henvendelse og svar vedr. for tidlige busafgange. Ny busplan!

Trafiksikkerheden på Sejsvej, specielt omkring
De Små Fisk, hundeskoven og mountainbikeruten er ikke god. Der er dårlige oversigtsforhold,
sving og meget trafik på begge sider af vejen.
Mange krydser vejen, især om sommeren. Evt.
alternativ parkering ved Nåege ved arrangementer (Naturstyrelsen). Kirsten og Karen kigger på
det igen.

5. Sager til beslutning

Kl. 20.25-21.20 inkl. pause

a) Lokalplan for Langdalsparken
v/Helle
Klage til Natur- og Miljøklagenævnet
er afvist i første omgang. Dermed
venter evt. klage til Tilsynsrådet.
Høring vedr. konkrete dispensationsansøgninger besvaret med do.
Sagen er udsat, skulle have været
behandlet i PMK den 11. august.

Orienteret.
Reaktion på henvendelse vedr. kompetence: Vi
har ikke forholdt os til SAGEN om de grønne
tage men til PROCESSEN, i nyhedsbrevet.
Helle svarer på borgerhenvendelser.

b) Fremtidsværksted v/Helle
Første drøftelse af Fremtidsværksted med Hanne Ahrens den 26. august kl. 19-21 (vedr. skabelsen af
fælles forum for Sejs-Svejbæk, kultur/fritids-netværk mv.)

Orienteret.

c) Udviklingsstrategi v/Helle
Høring, frist den 8. september 2014.
(Idéværksted den 19. maj)

Cykelstier, trafiksikkerhed og Oplev Gudenå kan
være emner, vi forholder os til. Eske og Aase
læser og kommer med input senest den 26. august. Vi afstemmer høringssvar via mail.

d) Mestring af egen sundhed
v/Kirsten og Karen
Der afholdes tre lokale arrangementer i bredt samarbejde.
6. Sager til efterretning

Møde i august med flere parter har resulteret i
tre sundhedsarrangementer i efteråret (23..9.,
21.10., 18.11.). Opslag i Foreningsnyt. Fuld opbakning til ansøgning om lokaletilskud.
Kl. 21.20-21.35

a) Togdrift og letbane-linje, fortsat
v/Aase, Klaus og Bjørk
Se ”Ny bane Århus-Silkeborg rapport feb 2012”. Et møde med Andreas Steenberg (R) om togfondoplæg den 6. oktober kl. 19.30

Vi forbereder spørgsmål til mødet. Forundersøgelser er netop sat i gang, aktuel info på
http://www.letbanen.dk/2010.aspx.

b) Stier i Sejs-Svejbæk
Stikortet skal justeres, afventer
Himmelbjergruten, evaluering af
strækningen på Sejs Søvej

Orienteret.

c) De Små Fisk, Gudenåprojekt og
naturaktivitetsplads v/Bjørk
Et forprojekt med økonomisk overslag fra Bendt Nielsen er på vej til
Silkeborg Kommune

Forprojekt-ansøgning er afsendt 19. august
2014 til Kultur- og Fritidsafdelingen + udvalget.
Vi håber på godkendelse, så vi kan komme hurtigt i gang.

d) De Små Fisk, lov og orden v/Helle
Mail til Silkeborg Politi og Kultur- og
Fritidsafdelingen om dialog.

Drøftelse af, hvordan vi kan forbedre forholdene
vedrørende ”sommer-uro”. Vi undersøger: Tryghedsambassadører, Natteravne (Bjørk), Silkeborg Kommune, Fritid og Kultur.
Til foråret: Kontakt med skolen (skolebestyrelsen m.fl.) mht. overbygningen. På næste møde.

e) Introkursus v/deltagerne
Den 11. juni 2014, i orden?

Kurset var lidt kort, man kunne have brugt mere
tid til dialog og praktiske eksempler. Evaluering.

f) Lokalrådets hjemmeside v/Aase
Ny hjemmeside er ikke på fuld styrke endnu, der arbejdes.

Orienteret.

g) Oprettelse af byportal v/Klaus
Status.

Martin Pihl er koblet på som it-kyndig, Klaus og
Bjørk deltager i møde sammen med ham. De
sætter en skrivelse sammen, lokalrådet godkender, sendes ud via netværks-maillisten.
Bred mødedeltagelse. En ønskeseddel fra alle,
men intet konkret.

h) EL’s budgetformøde v/Klaus
Noget brugbart?
7. Status vedr. igangværende sager,
orientering v/Helle





Klimatilpasningsplan, svar på vores
høringssvar modtaget 3. juli 2014
Sejs Engens nabo, Sejs Søvej 87
Hundeposetekst ved Hundeskoven
Multibane ved SSIF/Sejs Skole, ny
ansøgning sendt

Kl. 21.35-21.40
Orienteret.

8. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside

Kl. 21.40-21.50

a) Foreningsnyt (deadline 20. august
og 20. september 2014). Hvilke aktuelle opfordringer kan medtages?

September: Mestring af egen sundhed – se i
bladet. Togdrift, afklarende møde om fremtidsværksted, De Små Fisk, vores klage afvist.
Oktober: Opfølgning af klagesag/grønne tage,
lokal udviklingsstrategi, evt. De Små Fisk.
Senere: Letbane.

b) Presse/fotos

Gerne billeder

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase
9. Dagsordenforslag til næste møde
den 8. oktober 2014

Kl. 21.50-21.55
Lov og orden ved De Små Fisk. Juletræ, evt.
møde med HC/Brugsen.

10. Eventuelt

Kl. 21.55-22.00
Motorvejsløb den 18. oktober 2014
Byskilt og blå skilte (angiver kun sted, ikke hastighed).

Nyhedsbreve og presseklip siden den 14. maj 2014:
15. maj: MJA, artiklen
6. juni: FN, juni måneds nyhedsbrev
12. juni: MJA, artiklen Børnehaver i Laven og Sejs skal finde stor besparelse
1. juli: MJA, artiklerne Motorvej Hårup-Låsby åbner et år tidligere + Solen har skinnet på motorvejsprojekt + Udkig:
Indianertema i Sejs SFO
2. juli: MJA, artiklen Hullet i trærækken
7. juli: MJA, artiklen 13-årig pige har anmeldt voldtægt ved De små Fisk (anmeldelsen blev trukket, kort notits)
14. juli: MJA, artiklen Silkeborg-motorvejens mange broer
1. august: MJA, artiklen Kunstner-træf i haven i Sejs
2. august: MJA, artiklen Ungdomsfilm indspilles på borgen i Svejbæk
5. august: MJA, artiklen Tilslutning til motorvejen ved Hårup tager form
6. august: FN, august måneds nyhedsbrev
12. august: MJA, artiklen Mini-VM, superliga, futsal og fodboldgolf i Sejs
18. august: MJA, læserbrevet Stop politiske drillerier i sagen om grønne tage

