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De Små Fisk i fokus på borgermødet
Når Sejs-Svejbæk Lokalråd den 9. marts kl. 19 åbner dørene til borgermødet bliver
det et møde med særligt fokus på lokale initiativer. Siden borgermødet for et år siden
har forskellige arbejdsgrupper og initiativtagere sat flere helt konkrete aktiviteter i
gang i vores lokalområde, med udgangspunkt i vores udviklingsstrategi. Det synes vi
selvfølgelig fortjener både anerkendelse og en udbredelse til en større kreds. Derfor
har vi valgt at lade dette års borgermøde være særlig præget af de lokale initiativer.
Blandt dem, der fortjener ekstra opmærksomhed er partnerskabet vedrørende fornyelse og forskønnelse af De Små Fisk. Vi har derfor inviteret projektleder Bendt Nielsen, som har sagt ja til at komme og fortælle om baggrunden for og planerne med De
Små Fisk. Så her bliver lejlighed til at høre, hvor langt parterne er kommet, og hvad
der fremover kommer til at ske i området.
Bendt Nielsen er også manden, der havde hovedrollen ved etableringen af Himmelbjergruten, og da der netop nu er godt nyt omkring dette projekt, så vil vi nok også få
lejlighed til at høre lidt om den aktuelle status her.
Foruden disse projekter bliver der også lejlighed til at høre om en lille gruppe, der
holder et vågent øje med vores bytorv både mht. trafiksikkerhed og forskønnelse af
området. Hertil kommer stiftelsen af den lokale hjertestarterforening og overvejelserne om en kommende digital byportal.
Det foregår alt sammen onsdag den 9. marts kl. 19 i Multihuset, hvor lokalrådsformand Helle Præsius Busk naturligvis også præsenterer sin årsredegørelse og kasserer
Klaus Kirkegaard orienterer om lokalrådets økonomi.
Vil du være suppleant til lokalrådet?
Hvis du gerne vil have lidt mere kendskab til lokalrådets arbejde er det måske nu du
skal melde dig som suppleant til lokalrådet? I november 2017, dvs. om lidt mere end
halvandet år, er der igen lokalrådsvalg, og måske overvejer du at stille op som kandidat til den tid. Men allerede nu kan du som suppleant få en forsmag på, hvad lokalrådsarbejdet går ud på. Lokalrådet har i godt et halvt år manglet en suppleant, og vi
håber derfor, at en eller to vil melde sig på borgermødet.
Opgaven er overkommelig, da den simpelthen består i at deltage i et lokalrådsmøde i
ny og næ, hvis et lokalrådsmedlem er forhindret. For at suppleanten kan være orienteret forud for møderne, sender vi løbende dagsordner og referater fra lokalrådsmøderne. Har du lyst til at være med, så meld dig som suppleant på borgermødet den 9.
marts.

Hjertestarterforeningen er i gang
En helt ny, lokal forening blev en realitet den 10. februar, da der blev holdt stiftende
generalforsamling i Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening. På generalforsamlingen valgte deltagerne Karen Lykkegaard som formand. Konstitueringen er nu på plads i den
nye bestyrelse, som ud over formanden består af Christian Aagaard (næstformand),
Klaus Kirkegaard (kasserer), Pia Lykkegaard (sekretær) og Inge Søndergaard Madsen.
Formålet med hjertestarterforeningen er bl.a. at skaffe penge til et antal hjertestartere i lokalområdet og desuden at etablere et hjertestarterkorps med medlemmer, der
hurtigt kan træde til, hvis uheldet er ude.
Lokalrådet har været en slags ”fødselshjælper” for foreningen, som er startet på initiativ af trivselsgruppen, der blev nedsat som en udløber af vores udviklingsstrategi.
Kontakt foreningens nyvalgte formand Karen Lykkegaard på sejsfodterapi@gmail.com
eller tlf. 40 81 18 32, hvis du er interesseret i at følge foreningen fra starten.
Følg skolestrukturdebatten
Fremtidens skolestruktur i Silkeborg Kommune er endnu ikke på plads. Men selv om
høringsperioden for længst er slut, så er der stadig mulighed for at følge debatten og
den løbende beslutningsproces, hvor bl.a. skolebestyrelserne er blevet inddraget i et
tættere forløb. En eventuel ændring af den nuværende skolestruktur vil tidligst få
virkning fra skoleåret 2017/18.
Du kan følge med på www.skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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