Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 4. februar 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, Bjørk Fredslund Andersen, Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard

Fraværende med afbud:

Eske Eskesen

Dagsorden

Referat

1. Underskrift af referat

Udsat

2. Godkendelse af dagsorden

Nyt pkt. 6 b) indsat.

3. Korte meddelelser siden sidst

Kl. 19.05-19.20

a) Formand

Henvendelser, post mv.:
 14.1.: Korrespondance vedr. klage, 5 c).
 14.1.: Vedr. Holten/Rytterholt, 5 e)
 15.1.: Gudenå Helhedsplan, 6 d)
 29.1.: Om affaldsløsninger, 4 b)
 29.1.: Om Koordineringsudvalgsmøde
 30.1.: Nabohøring Langdalsparken, 5 c)
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste
møde den 7. januar 2015 gennemgået

b) Næstformand

Intet

c) Kasserer

Intet

d) Sekretær

Intet

e) Henvendelser fra borgere

Intet

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

Bjørk orienterede om Nærdemokratiudvalgets
drøftelse af vores forslag om ændring af lokalrådenes økonomiske tilskud. Drøftelsen
genoptages mhp. 2016. Bjørk deltager i formandsmødet den 17. februar 2015.

4. Nyt fra arbejdsgrupperne

Kl. 19.20-20.25

a) Natur
Intet møde siden sidst.

-

b) Klima
Arrangement 20. maj 2015
Forsøg med affaldsløsninger hos ca.
250 husstande i Sejs, 5 måneder.

Arrangementet er stort set på plads med flere oplægsholdere, bl.a. fra Silkeborg Forsyning. Gruppen laver selv PR. Passer fint med
Silkeborg Kommunes affaldsforsøg i foråret.

c) Trafiksikkerhed
Forberedelse til cykelstiforlængelse

Trafiksektionen er i gang med tegnebordsarbejdet vedr. forbedringer af krydset Borgdalsvej/Julsøvej for at have materialet klart,
når midlerne frigives. Der ingen ændringer
mht. politisk prioritering.

5. Sager til beslutning

Kl. 20.25-21.20 inkl. pause

a) Borgermøde 4. marts 2015 samt
Fremtidsværksted 2 v/Helle
Mødet flyttet til 4. marts pga. lokale.
Vedtægtsbestemt møde:
Økonomi. Redegørelse for lokalrådets
arbejde (forslag), evaluering.
Opfølgning på Fremtidsværksted:
Temaer: Kultur, natur, infrastruktur,
fællesskaber, trivsel. Proces. Invitationer. Tidsplan. Annoncering, pressemeddelelse.

Indhold: Redegørelse (man skal kunne stole
på en lokalplan, husk nabohøringer; affaldssortering; jernbane, hold øje med nyhedsbrevet.) Fem grupperinger jf. temaer.
Bordkort med plads til kontaktoplysninger.
Invitationer: Så bredt ud i lokalområdet som
muligt, bl.a. via en plakat v/Aase, klar 20.
februar. Helle sender invitation til alle fra
fremtidsværkstedet i november samt til maillisten. Opfordring: Invitér din nabo med!
Sendes 23.-24. februar. Aase sender
pressemeddelelse (EP 25. februar) + omtale
til Det Sker. Facebook og hjemmeside.
Klaus sender ansøgning om forplejning til
nærdemokratikoordinatoren.

b) Årsplan 2015
Besøg af byansvarlig skal placeres.

Næste møde i forlængelse af borgermødet.
Møderne 1. april, 3. juni og 7. oktober udgår,
erstattes om nødvendigt af ad hoc-møder,
evt. fyraften. Søren C. inviteres til majmødet. Besøg af byansvarlig aftales senere.

c) Medhold i klage til Natur- og Miljøklagenævnet > Nabohøring, Langdalsparken 15 v/Helle
Bilag. Frist 16. februar 2015.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har, jf. sag 7
den 2. februar 2015, besluttet at opgive
dispensationspolitikken og vil i stedet lave en
ny lokalplan for Langdalsparken. Det glæder
os meget, da det er lige præcis det, vi hele
tiden har ønsket.
Helle sender kvittering, dispensationen formentlig ikke aktuel med ny lokalplan do.

d) De Små Fisk, Gudenåprojekt og naturaktivitetsplads v/Bjørk
Partnerskabsmøde 16. januar, referat
sendt rundt. Status.

Der var 20 deltagere og dermed fuld tilslutning fra de inviterede. God stemning og
mange idéer og ønsker. Lokalrådet v/Bjørk er
tovholder.

e) Idéer til planlægningen, Holten og
Rytterholt v/Klaus
Borgermøde afholdt den 3. februar
2015 kl. 19-21. Hvad skete?

Ca. 35 deltagere. Mødet blev afholdt på
kommunens initiativ på baggrund af en konkret ansøgning. Stemning for uændret status,
også i lokalrådet. Idéer til planlægningen
ønskes, frist 16. februar 2015. Klaus skriver
et udkast.

f) Togdrift og letbane-linje, udsat
/fortsat v/Aase, Klaus og Bjørk
Opfølgning på temamøde i november.
Søren C. har været til møde med Banestyrelsen, inviteres til lokalrådsmøde

Søren C. inviteres til maj-mødet. Vi skal være
tidligt ude, hvis vi vil have indflydelse. Kort
orientering ved borgermødet. Opfordring til
at holde øje med nyhedsbrevet, vi følger udviklingen.

6. Sager til efterretning

Kl. 21.20-21.35

a) Kommuneplantillæg vedr. bl.a.
Aalekroen i høring v/Helle
Kvittering modtaget.

Orienteret.

b) Svar vedr. lokalrådsøkonomi v/Helle
Begrundet afslag modtaget.

Det er muligt at søge tilskud, dog kan omkostninger ikke dækkes bagud.

c) Oprettelse af byportal v/Klaus
Status.

Orienteret.

d) Gudenå helhedsplan v/Helle
Kommentar indsendt og modtaget.

Orienteret.

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

Orienteret.

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


Møde Koordineringsudvalg SejsSvejbæk

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

Kl. 21.35-21.40
Bjørk orienterede om første møde. Mødekoordination er på dagsordenen.
Kirsten er lokalrådets repræsentant.
Kl. 21.40-21.50
Ny lokalplan. Holten. Trafiktælling. Affald –
Silkeborg Kommunes forsøg og Klimagruppens arrangement 20. maj.

b) Presse/fotos
c) Hjemmeside og Facebook v/Aase

Der er sket meget på hjemmesiden.
FB: Vi glæder os over, at vi nu kan stole på
en lokalplan!

9. Dagsordenforslag til næste møde den
4. marts 2015

Kl. 21.50-21.55

Forslag: Vi holder ordinært lokalrådsmøde i
forlængelse af borgermødet.

Besluttet. Se også punkt 5 b).

10. Eventuelt

Kl. 21.55-22.00

