
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Møde onsdag den 3. december 2014 

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 17.00-? hos Eske, Borgdalsvej 12 

Mødeleder: Helle Præsius Busk 

Referent: Aase I. Madsen 

Deltagere: Helle Præsius Busk, Bjørk Fredslund Andersen, 

Aase I. Madsen, Klaus Kirkegaard, Kirsten Kri-

stensen, Eske Eskesen 

Fraværende med afbud: Karen Lykkegaard 

Dagsorden Referat 

1. Underskrift af referater Udsat 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

3. Korte meddelelser siden sidst Kl. 17.05-17.15 

a) Formand Henvendelser, post mv.: 

 9.10.: Div. om juletræ 

 9.10.: Ændret skiltning v/Julsøvænget 

 19.10.: Facebook-kommentar 

 2.11.: Om byportal 

 3.11.: Om gadelys 

 20.11.: Om De Små Fisk, bevilling mv. 

 16.11.: 100 m cykelsti 

 17.11.: Forlængelse cykelsti v/Borgdalsvej 

 22.11.: Nyhedsbrev vedr. Nærdemokrati 

Nyhedsbreve og presseklip siden seneste 

møde den 8. oktober 2014 Se sidst i referatet 

b) Næstformand Intet. 

c) Kasserer Restbeløb 825 kr. for 2014 – gæld 4000 kr. for 

fremtidsværksted, Klaus har lagt pengene ud. 

d) Sekretær Intet. 

e) Henvendelser fra borgere  

12.10.: Vedr. indgangsportal 

v/motorvej 

12.10.: Vedr. klipning af kviste mv. 

langs Sejsvej 

14.10.: Vedr. helle-anlægget mv. 

3.11.: Vedr. gadelys 

Eske henvender sig til Vejdirektoratet vedr. ind-

gangsportalen. 

Orienteret om øvrige punkter. 

 

f) Andre, eks. Teknik- og Miljøafdelin-

gen (TM) og Nærdemokratiudvalget 

Respons fra Peter Magnussen vedr. 

høringsproblematik v/Helle 

 

Nærdemokratiudvalgets møder.  

Bjørk orienterede. Facilitatorrolle og vidende-

lingsportal mellem lokalrådene er mulige emner 

til det videre arbejde i udvalget. 

Afklaring fra Peter Magnussen: Høringsret for 

lokalrådet gælder kun, når der laves lokalplaner. 

Derudover kan vi blive hørt. Ofte er der kun na-

bohøringer, som vi ikke modtager. 

 

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


4. Nyt fra arbejdsgrupperne Kl. 17.15-17.25 

a) Natur 

Intet møde siden sidst. 

Intet. 

b) Klima 

Møde den 2. november 2014. 

Aase orienterede: Plan om et affalds-/ressource-

arrangement i 2015 i Multihuset, evt. sammen 

med skolen. 

c) Trafiksikkerhed 

Fornyet korrespondance vedr. cy-

kelsti og Borgdalsvej-kryds.  

Svar på henvendelse vedr. cykelkør-

sel mod cykelretningen. 

 

Kirsten orienterede om korrespondance vedr. 

cykelsti med Jane Næsborg 

Der er helt tydeligt mere trafik gennem Sejs via 

Borgdalsvej efter motorvejens åbning, da mange 

kører omkring Sejs-Svejbæk på grund af motor-

vejskøen i myldretiden. Vi anmoder om en tra-

fiktælling på Borgdalsvej i februar 2015, når 

motorvejstrafikken er normaliseret. Problemet 

vil formentlig løses, når hele motorvejsstræk-

ningen åbner om ca. 2 år.  

Skiltning hjælper ikke mht. cykling mod kørsels-

retning. 

 

5. Sager til beslutning Kl. 17.25-18.15 

a) Fremtidsværksted v/Helle 

Evaluering og tidsplan for det frem-

tidige arbejde. Hvilke grupper sæt-

tes i gang, hvordan skal det ske?  

Bilag: udsagn fra fremtidsværksted 

SSIF har taget initiativ til møde i lo-

kalforum den 10. december 2014.  

Fremtidsværksted 2: Alle inviterede/deltagerne 

fra Fremtidsværksted 1 den 15.11. inviteres. 

Desuden offentlig invitation i nyhedsbrevet + 

ekstra ”håndplukkede”. Fremtidsværksted 2 hol-

des i forbindelse med borgermøde den 25. fe-

bruar 2015, hvor arbejdsgrupper sættes i gang 

Første møde i Lokalforum den 10. december: 

Helle og Bjørk deltager med åbent sind. 

b) Togdrift og letbane-linje, fortsat 

v/Aase, Klaus og Bjørk 

Opfølgning på temamøde i novem-

ber. Borgermøde om baneforløb? 

Søren C. har været til møde med 

Banestyrelsen. 

Udsat. 

c) Kommuneplantillæg vedr. bl.a. 

Aalekroen i høring v/Helle 

Se høringsmaterialet pkt. 9, side 27. 

Frist den 23. januar 2015. 

Udsat. 

d) De Små Fisk, Gudenåprojekt og 

naturaktivitetsplads v/Bjørk 

Der er bevilget midler til forprojekt. 

Korrespondance, status, deltagelse 

Bjørk, Aase og Helle deltager i møde den 8. de-

cember 2014. 

e) Juletræ v/Aase, Kirsten, Klaus  

Nedtagning, fremtidigt arrangement 

Juletræet er på plads og lysene tændt ved et 

vellykket arrangement den 29.11. Vi overvejer 

fremtidigt samarbejde med Borgerforeningen om 

juletræet. 

Nedtages 31.12. kl. 11. 

http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/media/737046/1.pdf


f) Årsplan og budget 2015 

Inkl. borgermøde(r). Bilag: Udkast 

til årsplan. Budget på mødet. 

 

1. onsdag i måneden som udgangspunkt. Juli og 

august undtaget. Møder den 7.1., 4.2., 4.3., 

1.4., 6.5., 3.6., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12.. Bor-

germøde den 25. februar 2015. Planen revideres 

 

6. Sager til efterretning Kl. 18.15-18.30 

a) Nabohøring Julsøvej 232 A 

v/Helle 

Der er givet tilladelse til dobbelthus. 

Udsat. 

b) Lokalplan for Langdalsparken 

v/Helle 

Klage er sendt, faktura modtaget 

Udsat. 

c) Oprettelse af byportal v/Klaus 

Status efter udsendelse af brev? 

Udsat. 

d) Mestring af egen sundhed 

v/Kirsten og Karen 

Alle arrangementer gennemført. 

Udsat. 

e) Stier i Sejs-Svejbæk 

Stikortet skal justeres, afventer 

Himmelbjergruten, afventer 

Udsat. 

f) Nærdemokratikonference den 8. 

november 2014 v/Helle 

Materiale. Missionen ”anerkendelse 

af lokalråds kompetence” lykkedes. 

 

Udsat. 

7. Status vedr. igangværende sager, 

orientering v/Helle 

Kl.18.30-18.35 

 Udviklingsstrategi vedtaget 

 Hundeposetekst ved Hundeskoven 

mangler fortsat 

 

Udsat. 

8. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside Kl.18.35-18.40 

a) Foreningsnyt (deadline 20. januar 

2015). Hvilke aktuelle opfordringer 

kan medtages? 

Invitation til Fremtidsværksted 2 og borgermøde 

den 25. februar. 

b) Presse/fotos Udsat. 

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase 

 

Udsat. 

9. Dagsordenforslag til næste møde 

den 7. januar 2015 

Kl. 18.40-18.45 

Opgørelse af økonomi. Redegørelse for 

lokalrådets arbejde forberedes, evaluering 

af foregående år. Vedtægtsændringer? 

Besøg af byansvarlig. 

 

Se tekst til venstre. Desuden forberedelse af 

fremtidsværksted/borgermøde, beslutning om 

arbejdsgrupper, De Små Fisk m.v. 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Naerdemokratikonferencer
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Udviklingsstrategi
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad


10. Eventuelt Kl. 18.45-? 

 Hygge! 

 

 

Nyhedsbreve og presseklip siden den 8. oktober 2014: 

11. oktober: MJA, artiklen Aalekroen må godt blive til en bolig. Læserbrevene Hvem har ejerskabet til sund fornuft? og 

Alternativ til forlængelse af Drewsensvej mod øst. 

16. oktober: MJA, læserbrevet Dæk søerne til og byg der 

17. oktober: MJA, læserbrevet For hård kost? 

18. oktober: MJA, artiklerne Husejere vil ikke have grønne tage + Lokale kræfter har klaget over dispensationerne + 

Alle grunde i nybyggerområde i Svejbæk er solgt 

21. oktober: MJA, læserbrevene Grønne tage i Sejs og unødvendig bureaukrati + Individ og fællesskab, den ”sunde 

fornuft” 

22. oktober: MJA, midtjyske meninger: Grønne tage og lokalplaner 

28. oktober: MJA, artiklen Sejs-Svejbæk-drenge triumferede i Støvlelandet 

29. oktober: MJA, læserbrevet Tilslutningsvej uden cykelstier 

30. oktober: MJA, artiklerne Nye retningslinjer for bådebroer… + Byg en marina… + Lynghøjen vandt smagedag 

31. oktober: MJA, artiklen Børnehaveklasser med styr på sikker trafik 

1. november: MJA, læserbrevet Vi gjorde det 

3. november: MJA, læserbrevet Stadig en god ide med marina ved Hattenæs 

5. november: MJA, artiklerne Kommunen klar med forslag til at redde flagermus på Nordskovvej + Ingen vej udenom 

5. november: FN, november måneds nyhedsbrev 

7. november: MJA, artiklerne I Lynghøjen er børnene madmodige + Ålemanden fra Sejs (Lokalhistorie) 

10. november: MJA, artiklen Lokalr engagement kan give medbestemmelse 

17. november: MJA, artiklen Defekt gas-slange lukkede Sejs Skolehal 

20. november: MJA, artiklen Motorvejen åbnes med grillpølser og guidede busture 

21. november: MJA, artiklerne Storeplaner for De Små Fisk + Politiet søger ejer til sunket båd 

22. november: MJA, artiklerne Mere nybyggeri på vej i Svejbæk + DN i Silkeborg advarer mod flere dispensationer 

25. november: MJA, artiklerne Udvalgsformand: chikane fra naturfredningsforeningens side + DN afviser klagestrøm 

27. november: MJA-tillægget Velkommen på motorvejen 

1. december: MJA, læserbrevene Lidt større respekt ønskes + Vi skal hjælpe hinanden 

2. december: MJA, læserbrevene Jarl Gorridsen og naturen + Byudvikling, naturbeskyttelse og sund fornuft. Artiklerne 

Store problemer med trafikprop i myldretiden på motorvejen + diverse om motorvejsåbningen 

3. december: MJA, læserbrevene Respekt for foreningerne + Om højhusforskrækkelse og DN + Hvis vi hjælpæer hin-

anden, del 2 + Dejligt at Jarl Gorridsen har valgt at sadle om. Artiklerne Kø-problemer ser ud til at fortsætte + Vejdi-

rektoratet har svært ved at holde sit løfte + Vi sluttede i sneglefart på den nye motorvej. 


