Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 7. januar 2015
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, Aase I. Madsen, Klaus
Kirkegaard, Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard, Eske Eskesen

Fraværende med afbud:

Bjørk Fredslund Andersen

Dagsorden

Referat

1. Underskrift af referater

Oktober og december-referater underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Korte meddelelser siden sidst

Kl. 19.05-19.20

a) Formand

Henvendelser, post mv.:
 5.12.: Rundkørsel-svar, Vejdirektoratet
 5.12.: Byggetilladelser
 6.12.: Om økonomi – og Ældrerådet
 21.12.: Trafiktælling mv.
 29.12.: Indhold til byportal, se 6 c)
 2.1.: Om kontakt vedr. Jorn-stenen
 5.1.: Formandsmøde lokalråd 17.2.
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde den 3. december 2014 gennemgået.

b) Næstformand

Ikke til stede.

c) Kasserer

Regnskab afsluttet og leveret til revisor.

d) Sekretær

Intet.

e) Henvendelser fra borgere
7.+18.12: Forespørgsler vedr. hjemmesiden
6.1.: Vedr. indgangsportal v/motorvej

Orienteret.
Henvendelse til KL: Ekstra trafik pga. motorvej
– ikke i orden at acceptere forbedring om 2 år.

f) Andre, eks. Teknik- og Miljøafdelingen.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møder. Vej- og Trafikudvalgets møder.
Nærdemokratiudvalgets møder

Der kommer en sag om Holten og Rytterholt,
på PMK i januar.
Forslag til Nærdemokratiudvalget om ændring
af tilskud til lokalråd: Grundbeløb kombineret
med aktivitetsbeløb, kørselstilskud og lignende
til lokalrådene. Desuden midler til borgerarrangementer. Vi ønsker samtidig en begrundelse for økonomi-forskelle mellem diverse råd
og bestyrelser. Helle skriver henvendelse.

4. Nyt fra arbejdsgrupperne

Kl. 19.20-20.25

a) Natur
Intet møde siden sidst.

Orienteret.

b) Klima

Planlægger offentligt møde om affaldssortering

Referat fra november-møde rundsendt samt noter fra møde 10. december.
c) Trafiksikkerhed
Afmærkning ved Borgdalsvej-kryds,
jf. mails af 29. december 2014
5. Sager til beslutning

og genbrug den 20. maj 2015 i Multihuset.

Kirsten spørger om planerne i forbindelse med
den nye afmærkning ved krydset.

Kl. 20.25-21.20 inkl. pause

a) Borgermøde 25. februar samt
Fremtidsværksted 2 v/Helle
Vedtægtsbestemt møde:
Økonomi. Redegørelse for lokalrådets
arbejde forberedes, evaluering af foregående år. Vedtægtsændringer?
Fremtidsværksted 2:
Invitationer. Tidsplan. Hvilke temaer
skal behandles?
Bilag fra december-mødet
Annoncering, pressemeddelelse mv.

Vedtægtsbestemt møde:
Helle skriver redegørelse. Ingen behov for
vedtægtsændringer.
Fremtidsværksted 2:
Helle spørger Hanne Ahrens ang. processen for
fremtidsværkstedets næste fase. Temaer: Kultur, natur, infrastruktur, fællesskaber, trivsel.
Annoncering via ForeningsNyt.

b) Årsplan og budget 2015
Bilag. Besøg af byansvarlig skal placeres. Budget 2015?

Budget er på vej, på baggrund af regnskab.
Årsplan udsat.

c) Togdrift og letbane-linje, udsat
/fortsat v/Aase, Klaus og Bjørk
Opfølgning på temamøde i november.
Borgermøde om baneforløb? Søren C.
har været til møde med Banestyrelsen.

Ikke tema på borgermøde. Søren C. indbydes
til lokalrådsmøde.

d) Kommuneplantillæg vedr. bl.a.
Aalekroen i høring, udsat v/Helle
Se høringsmaterialet pkt. 9, side 27.
Frist den 23. januar 2015.

Vi er enige om, at lokalplanen selvfølgelig bør
respekteres. Bevaring af færgefarten mellem
Skyttehuset og Svejbæk. Helle sender udkast
til høringssvar.

e) De Små Fisk, Gudenåprojekt og
naturaktivitetsplads v/Bjørk (Aase)
Der er bevilget midler til forprojekt,
møde 8. december gennemført. Bilag:
Referat fra Bjørk

Bjørk arbejder videre med sagen og er i gang
med at invitere til partnerskabsmøde.

f) Adgang til søerne v/Klaus
Jf. mail af 5. december 2014.

Orienteret. Helle sender henvendelse.

g) Gudenå helhedsplan v/Helle
Jf. mail. Frist 15. januar 2015.

Turisme fra vandsiden, byd ind med De Små
Fisk. Kulturhistorie: Jorn-stenen, Ludvigslyst.
Stisystemer: Himmelbjergruten, Solfærgen.
Helle og evt. Bjørk sender svar.

h) Midttrafiks høring af køreplaner
2015 v/Helle
Jf. mail. Frist 18. januar 2015.

Ingen ændringer, dvs. intet høringssvar.

Borgermødet er rykket til 4. marts 2015 pga. lokale!

6. Sager til efterretning (udsat a)-f))

Kl. 21.20-21.35

a) Nabohøring Julsøvej 232 A v/Helle
Der er givet tilladelse til dobbelthus.

Orienteret, arbejdet er påbegyndt.

b) Lokalplan for Langdalsparken
v/Helle
Klage er sendt, faktura modtaget

Orienteret. Der gives dispensation for byggelinjer i større omfang 

c) Oprettelse af byportal v/Klaus
Status efter udsendelse af brev?
29.12.: Efterlysning af indhold

Klaus har sendt henvendelse ud til ca. 30 forretninger, virksomheder, foreninger m.v. og
har fået svar fra ca. 2/3. Helle sender lokalrådsmateriale til brug for portalen.

d) Mestring af egen sundhed
v/Kirsten og Karen
Alle arrangementer gennemført.

Efterårets arrangementer gik fint. Fitness, læsegruppe, sang er bonus efterfølgende.

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

Orienteret.

f) Nærdemokratikonference den 8.
november 2014 v/Helle
Materiale. Missionen ”anerkendelse af
lokalråds kompetence” lykkedes.

Orienteret. Vi deltog med fem fra lokalrådet +
Bjørk som repræsentant fra nærdemokratiudvalget. Vellykket dag, gode debatter. Det fælles oplæg ikke helt i top.
Husk, at referater fra konferencerne i avisen
ikke skal være placeret under Kjellerup.

g) Møde i lokalforum den 10. december 2014 v/Bjørk (Helle)
Bilag: lille referat fra Bjørk.

Orienteret. Bjørk deltog, afbud fra Helle. Planen er fremover at holde et møde i kvartalet.

7. Status vedr. igangværende sager,
orientering v/Helle (udsat)


Hundeposetekst ved Hundeskoven
mangler fortsat

8. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside
a) Foreningsnyt (deadline 20. januar
2015). Hvilke aktuelle opfordringer
kan medtages?

Kl. 21.35-21.40
Der er i praksis god selvjustits, vi gør ikke mere ved sagen.
Kl. 21.40-21.50
Invitation til Fremtidsværksted 2 og borgermøde den 25. februar (jf. referat 3.12.)

b) Presse/fotos
c) Hjemmeside og Facebook v/Aase
9. Dagsordenforslag til næste møde
den 4. februar 2015

Kl. 21.50-21.55

Den sidste planlægning af den 25. februar,
opfølgning pkt. 5 a). Jernbane-møde?

Proces på borgermødet

10. Eventuelt

Kl. 21.55-22.00
Karen vil gerne være med til at sætte hjertestarter-projekt i gang.

