
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Møde onsdag den 6. maj 2015 

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 19.00-22.00 i Multihuset 

Mødeleder: Helle Præsius Busk 

Referent: Helle Præsius Busk 

Deltagere: Helle Præsius Busk, Klaus Kirkegaard, Kirsten 

Kristensen, Karen Lykkegaard, Eske Eskesen 

Fraværende med afbud: Aase I. Madsen, Bjørk Fredslund Andersen 

Dagsorden Referat 

1. Underskrift af referat Februar og marts, udsættes til næste møde 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

3. Korte meddelelser siden sidst Kl. 19.05-19.20 

a) Formand Henvendelser, post mv.: 

 17.2.: Dispensationsbevilling nr. 15 

 17.2.: Referat lokalrådsformandsmøde 

 18.2.: Tilsagn om borgermødetilskud 

 21.2.: Brev om videre proces Holten 

 21.2.: Sti-reparation Christiansminde 

 02.3.: Henvendelse om trafik Sejs Skole 

 05.3.: Dispensationsbevilling nr. 30 

 10.3.: Udviklingsstrategi 2028 udsendt. 

 5.-26.3.: Om Ludvigslyst-bænk 

 24.3.: Invitation til skolestrategi-møder 

 26.3.: Svarbrev  

 27.3.: Dispensationsbevilling nr. 8 

 08.4.: Invitation til lokalrådstemamøde 

om frivilligt arbejde 28.5., deltagere? 

Eske, Klaus, Aase tilmeldes (Helle bonus), 

høringssvar vedr. frivilligstrategi 120915 

 08.4.: Dispensationsbevilling nr. 10 

 22.-28.4.: Projekt bæredygtighed 

 06.5.: Respons Gudenå Helhedsplan 

 06.05.: Dispensationshøring Kildebuen 8 

Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde 

den 4. marts 2015 fremvises. 

 

Ole Graaberg har frasagt sig suppleantposten 

b) Næstformand Intet 

c) Kasserer Friluftsrådet har sendt foldere om støtte til 

aktiviteter i det fri for 60+. Deles ud til pen-

sionistforeninger, ældreidræt og partnerskab. 

d) Sekretær Intet 

e) Henvendelser fra borgere  

- Vedr. trafikken v/Sejs Skole 

- Vedr. bænk om træet ved Ludvigslyst 

Orienteret. 



f) Andre, eks. Teknik- og Miljøafdelingen.  

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møder. 

Vej- og Trafikudvalgets møder. Nær-

demokratiudvalgets møder  

 

Drøftelse med byansvarlig vedr. bynavn: lo-

kalrådet vil ikke være garant for et ”offentligt 

ønske” om at ændre bynavnet. Se sagsfrem-

stillingen på Vej- og Trafikudvalgets dagsor-

den til 11. maj 2015, sag 8.  

 

4. Nyt fra arbejdsgrupperne Kl. 19.20-20.25 

a) Natur 

Intet møde siden sidst. 

Intet. Overgang for klapvogne mv. v/nr.87 

ved Christiansmindefredningen er umulig. 

b) Klima 

Arrangement 20. maj 2015 

Projekt om Bæredygtighed i lokalsam-

fundet i samarbejde med Sejs Skole 

Forsøget med affaldssortering er gået i gang. 

Projektejer tager direkte henvendelse til 

Aase. 

c) Trafiksikkerhed 

Ændret afmærkning ved bytorvets 

krydsningshelle ønskes. 

 

Striber kommer senere på året. Trafiktælling 

har været gennemført, Kirsten. Der graves 

faskine ned ved Borgdalsvej pga. vandpyt. 

5. Sager til beslutning Kl. 20.25-21.20 inkl. pause 

a) Opfølgning vedr. udviklingsstrategi 

v/Helle 

Temaerne kultur, natur, infrastruktur, 

fællesskaber, trivsel. Overblik og gen-

nemgang af skemaerne. Hvor skal der 

tages fat? Tovholdere/proces. 

Der er afholdt møde vedr. Infrastruktur 

og undersøgt vedr. velkomstpakke 

Infrastruktur/bytorv: Et møde 27.4. med 5 

deltagere. Ændre noget i det ydre miljø, 

bænk mv., der indkaldes til møde med Dag-

li’Brugsen, gensidig hjælp.  

Fællesskaber/velkomstpakke: Ikke via det 

offentlige, brug ForeningsNyt og Facebook. 

Indhold mgl. endnu. Der arbejdes videre.  

Fællesskaber/bedstemor/-far ordning: Plat-

form nødvendig 

Trivsel/hjertestarterkorps: Nyhedsbrevet kan 

bruges til rekruttering, mange har været på 

kursus. Flere startere i byen. Møde på vej. 

Trivsel/lokalt sundhedshus: Kombineres med 

Multihuset og klublokalet.  

Kultur/samle og synliggøre aktiviteter i om-

rådet: Er der gang i gruppen? 

Natur/flere temaer: De Små Fisk er den store 

ting her. Øvrige er kendte problemstillinger. 

Hvordan kommer vi videre? Skriftlighed, 

Sejs-Svejbæk 2025, ikke for konkret, hoved-

visionen er: Vi er et fællesskab. Skriftligt ud-

kast inden temamøde i juni. 

b) Dispensationsansøgninger og -

bevillinger, Langdalsparken og Kil-

debuen v/Helle 

Der er givet en række dispensationer. 

Høring vedr. Kildebuen 8, svar 20. maj. 

Vi undrer os over opfyldelsen af lokalplanens 

formål contra bebyggelsesprocenten. Hø-

ringssvar med udgangspunkt i svar vedr. 

Langdalsparken. 

c) Lokalplan Holten og Rytterholt 

v/Klaus/Helle 

PMK har den 23. marts 2015 godkendt, 

Orienteret. 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Vej-og-Trafikudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Naerdemokratiudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Naerdemokratiudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Vej-og-Trafikudvalget/2015/11maj1300
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Vej-og-Trafikudvalget/2015/11maj1300


at lokalplansarbejde sættes i gang 

d) De Små Fisk, Gudenåprojekt og na-

turaktivitetsplads v/Bjørk 

Status (se nyhedsbrev for maj). 

NB: Lov og orden ved De Små Fisk, 

henvendelse til Silkeborg Nærpoliti 

m.fl., fra sidste eftersommer. 

Orienteret.  

Status taget til efterretning. 

Helle genfremsender ønske om patruljering 

på varme sommerdøgn. 

e) Torvedag 2015 v/Helle 

Den 30. maj 2015, deltagelse? Evt. ar-

rangement. Frist den 15. maj 2015.  

Vi deltager i torvedagen, men uden stand. 

Der anskaffes 10 stk. T-shirts med logo og 

navn både for og bag (Kirsten). 

f) Togdrift og letbane-linje, udsat 

/fortsat v/Aase, Klaus og Bjørk 

Temamøde, så vi udviser rettidig om-

hu? Hvornår? 

 

Fyraftensmøde mandag/tirsdag kl. 16.30-

18.30. Henvendelse til Søren Christiansen om 

møde. Mødet er fastlagt til mandag den 1. 

juni 2015. 

 

6. Sager til efterretning Kl. 21.20-21.35 

a) Kommuneplantillæg 1 (vedr. Aale-

krogen mv.) v/Helle 

Vedtaget uden ændring, svar modtaget 

Orienteret. 

b) Oprettelse af byportal v/Klaus 

Status. 

Økonomi, vi holder fast i de oprindelige 50 

kr. pr. interessent. Klaus arbejder videre og 

beder om assistance i nyhedsbrevet, når det 

er aktuelt. 

c) Stier i Sejs-Svejbæk 

Stikortet skal justeres, afventer 

Himmelbjergruten, afventer 

 

Orienteret. 

7. Status vedr. igangværende sager, ori-

entering v/Helle 

Kl. 21.35-21.40 

 Møde Koordineringsudvalg Sejs-

Svejbæk. Vi (Kirsten) er endnu ikke 

indkaldt til møde 2. 

 Genplantning ved SIS-grunden 

 Ændret tilskudsmodel undervejs 

 

Orienteret 

8. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside Kl. 21.40-21.50 

a) Foreningsnyt (deadline 20. maj, 20. juli 

og 20. august 2015). Hvilke aktuelle 

opfordringer kan medtages? 

Trafiktælling. Affaldsmødet. Lov og orden, De 

Små Fisk. Ny lokalplan Holten/Rytterholt se-

nere på året. 

b) Presse/fotos Udsættes. 

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase 

 

Udsættes. 

9. Dagsordenforslag til næste møde den 

2. september 2015 

Kl. 21.50-21.55 

Temamøde om udviklingsstrategi og/eller 

jernbane inden juli? 

Jernbane: 1. juni 2015. Udviklingsstrategi 

primo juni, forslag er sendt rundt. 

http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad


 

10. Eventuelt Kl. 21.55-22.00 

 Intet. 

 

 


