Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 8. oktober 2014
Tid og sted for ordinært møde:

Kl. 19.00-22.00 hos Klaus, Julsøvej 249

Mødeleder:

Helle Præsius Busk

Referent:

Aase I. Madsen

Deltagere:

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

Fraværende med afbud:

Karen Lykkegaard

Dagsorden

Referat

1. Underskrift af referater

Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Nyt pkt. 3 f) og 5 e), i forhold til udsendte.

3. Korte meddelelser siden sidst

Kl. 19.05-19.20

a) Formand

Henvendelser, post mv.:
 28.8.: Om orienteringsmøder Digital Post
 29.8.: Kvittering vedr. De Små Fisk
 29.8.: Invitation Frivillig Fredag
 1.9.: Buskøreplaner, høring
 6.9.: Lokalrådenes kompetence, igen
 12.9.: Svar vedr. dispensationsansøgninger
 14.9.: Politisk kvittering vedr. De Små Fisk
 15.9.: Flytning af togfond-møde
 15.9.: Kommuneplanændring 36-R-11?
 17.9.: Orientering om flextur
 17.9.: Butikstorvet, Helle-anlæg i næste uge
 18.9.: Aftale om dialog De Små F. 21.10.14
 22.9.: Invitation Landsbytræf i Hampen
 24.9.: Invitation konference Christiansborg
 3.10.: Invitation Nærdemokratikonference
 7.10.: Svar fra skovrideren
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste
møde den 20. august 2014 Se sidst i referatet

b) Næstformand

Intet nyt

c) Kasserer

Intet nyt

d) Sekretær

Intet nyt

e) Henvendelser fra borgere
21.8.: Skolebestyrelsen, trafik
23.9.: Nabohøringssvar 36-002
24.9.: Dansk Cyklist Forbund

Skolebestyrelsen: Korrespondance med skolebestyrelsen vedr. sikkerhed for de mindste skoleelever. Kirsten kontakter dem vedr. at undgå at
cykle i venstre side (spøgelsescyklister).
Dansk Cyklist Forbund: Se punkt 4 c).

f) Andre, eks. Teknik- og Miljøafdelingen (TM) og Nærdemokratiudvalget
PMK 6. oktober 2014.: Behandling
af dispensationsansøgning vedr. nyt
enfamiliehus på Sejs Søvej 106 i
Sejs + Ansøgning om etablering af
bådebro Sejs Søvej 61
4. Nyt fra arbejdsgrupperne

Nærdemokratiudvalgets møder. Afklaring vedr.
lokalrådsgrænser ml. Mollerup, Linå og Hårup
(dvs. Resenbro Lokalråd) v/Bjørk. Laven = syd
for motorvejen, Resenbro = nord for motorvejen
Helle kontakter Peter Magnussen ang. videreformidling af lokale sager fra Teknik- og Miljøafdelingen, selvom vi ikke er høringsparter.
Kl. 19.20-20.25

a) Natur
Møde 9. september 2014, se referat.

Orienteret.

b) Klima
Møde i september?

Intet møde.

c) Trafiksikkerhed
Henvendelse fra Sejs Skoles skolebestyrelse vedr. Borgdalsvej-kryds.
Der er kommet helleanlæg ved bytorvet. Mail vedr. Nåege-parkering
mv. er sendt til Naturstyrelsen.
Svar til Dansk Cyklist Forbund?

Forslag om fodgængerovergang eller helleanlæg
fra Borgdalsvej over Julsøvej ved Enebærparken
i forbindelse med forlængelse af cykelstien. Kirsten sender henvendelse.
Borgdalsvej vil få en trafikstigning på 30 % iflg.
Vejdirektoratet, når motorvejen er klar.
Dansk Cyklist Forbund: Kirsten svarer med vores vurdering af de lokale forhold for cyklister.
Ny kampagne på Facebook (Cyklister i Silkeborg), billeder af forbedringer kan lægges på.

5. Sager til beslutning

Kl. 20.25-21.20 inkl. pause

a) Lokalplan for Langdalsparken
v/Helle
Der er bevilget dispensation, klagefrist 14. oktober 2014. Desuden er
yderligere et antal dispensationsansøgninger sendt i nabohøring med
frist 3. oktober 2014. Et antal svar
er sendt til lokalrådet til orientering.
Drøftelse af klage over proces.

Vi mener stadig, at der bør udarbejdes en ny
lokalplan med tilhørende offentlig høring i stedet
for, at der bevilges dispensationer til den vedtagne lokalplan. Helle sender en klage over dispensationerne til Natur- og Miljøklagenævnet,
stort set samme ordlyd som sidst.

b) Fremtidsværksted v/Helle
Anden drøftelse af Fremtidsværkstedet den 15. november 2015 med
Hanne Ahrens m.fl. som procesleder. Deltagere, kriterier, lokale mv.

Vi satser på at holde mødet i Multihuset med ca.
25 deltagere inkl. os selv. Vi inviterer repræsentanter for foreninger, erhvervsliv m.fl. Deltagere
inviteres med brev i postkassen! Aase skriver
invitation.

c) Udviklingsstrategi v/Helle
Høringssvar sendt

Intet svar.

d) Planlægning af juletræ v/Helle
Eventuelt møde med Dagli’Brugsen
inden lørdag den 29. november.

Kirsten og Aase aftaler møde med H.C. fra Dagli’Brugsen. Vi mener ikke, at juletræet fremover
skal være en opgave for lokalrådet. Andre samarbejdspartnere/sponsorer må tage over, hvis
byen skal have et juletræ.
Vi kan evt. tage tjansen en sidste gang i år.

e) Kommuneplanændring v/Helle
Rammeområde 36-R-11 omdannes
fra rekreative formål til boligformål
med nyt rammenummer 36-B-24,
tilpasning til lokalplan 183.09, vedr.
Aalekroen. Vedtaget 6.10., høring?
6. Sager til efterretning

Se sagsfremstilling og bilag til Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget.

Kl. 21.20-21.35

a) Togdrift og letbane-linje, fortsat
v/Aase, Klaus og Bjørk
Se ”Ny bane Århus-Silkeborg rapport feb 2012”. Møde med Andreas
Steenberg (R) om togfond-oplæg
udsat til den 5. november kl. 19.30

Vi forbereder spørgsmål til mødet. Forundersøgelser er sat i gang, aktuel info på
http://www.letbanen.dk/2010.aspx.
Brug tallene fra ½ times-driften. Afbud Kirsten.

b) Stier i Sejs-Svejbæk
Stikortet skal justeres, afventer
Himmelbjergruten, afventer

Vi afventer den endelige rute.

c) De Små Fisk, Gudenåprojekt og
naturaktivitetsplads v/Bjørk
Der er aftalt møde den 21. oktober
2014 kl. 15.30-17 med Kultur og
Fritidsafdelingen, inkl. drøftelse af
lov og orden. Deltagere?
Resultat af Bjørks undersøgelser?

Helle, Bjørk, Aase og evt. Kirsten deltager i mødet.
Vi fortsætter drøftelserne om forholdene til foråret. Se evt. fonde på www.udlodningsmidler.dk

d) Mestring af egen sundhed
v/Kirsten og Karen
Det første arrangement gennemført.

Ca. 22 deltagere til det første arrangement, god
tilfredshed med arrangementet. To arrangementer mere i dette efterår.

e) Nærdemokratikonference den 8.
november 2014 v/Helle
Hvem deltager? Hvordan bringes
”Lokalrådets rolle og kompetence” i
spil, jf. svar fra Poul Dahl?

Vi har fået henvendelser, som vi mener Nærdemokratiudvalget bør forholde sig til. Vi har savnet opbakning. Vi læser henvendelserne op på
konferencen. Deltagere: Eske, Klaus, Bjørk, Helle, Aase, Kirsten deltager

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

Vi er ikke i mål endnu, men vi fortsætter…
Google Docs undersøges som dokumentarkiv.

g) Oprettelse af byportal v/Klaus
Møde med Martin Pihl og Bjørk.
Skrivelse til netværksmailliste?

Møde i går, flere ting undervejs. Klaus arbejder
videre med brev mv..

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



Hundeposetekst ved Hundeskoven
Multibane ved SSIF/Sejs Skole, bevilget jf. MJA

Kl. 21.35-21.40
Naturstyrelsen roser lokalrådet for samarbejdet.
Penge til multibane er bevilget (assistance fra
fundraiser Rasmus Munk, Silkeborg).

8. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside

Kl. 21.40-21.50

a) Foreningsnyt (deadline 20. oktober
og 20. november 2014). Hvilke aktuelle opfordringer kan medtages?

Oktober: Klagesag, juletræ, fremtidsværksted.
November: Opfølgning fremtidsværksted, jernbanen, De Små Fisk

b) Presse/fotos

-

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase
Overvejelser om opbygning

Se sag 6 f).

9. Dagsordenforslag til næste møde
den 3. december 2014

Kl. 21.50-21.55

Sted?

Start kl. 17. Eske lægger hus til julefrokost.
Igangværende sager.

10. Eventuelt

Kl. 21.55-22.00
Støttemuligheder overvejes til nye projekter.
Lokale- og Anlægsfonden? Demokratifonden?

Nyhedsbreve og presseklip siden den 20. august 2014:
29. august: MJA, artiklen Sejs-Svejbæk Kirke fylder 25 år
30. august: MJA, artiklen Trafikstyrelsen overvejer flytning af Svejbæk Station
5. september: FN, september måneds nyhedsbrev
9. september: MJA, artiklen Husejere kan slippe for grønne tage + læserbrevet Køb en kam og red et barn
11. september: MJA, læserbrevet Et ærgerligt farvel til grønne tage
17. september: MJA, artiklen Sejs-Svejbæk mangler flere ”søkøer”
23. september: MJA, artiklen Multibane på vej til Sejs-Svejbæk
25. september: MJA, læserbrevet Byg vej og bro fra Sejs til Virklund
27. september: MJA, artiklen Hårupvejs skæbne længe undervejs
1. oktober: MJA, artiklen Helleanlæg har overrumplet Sejs-borgerne
7. oktober: MJA, opslaget Jorn og missionen (med billede af mindestenen)
2. oktober: MJA, artiklerne 5000 klar til motorvejsløb – og det kan nås endnu + Frivillige: Kom bare, vi er klar + Dyb
uenighed om fredning
5. oktober: FN, oktober måneds nyhedsbrev

