
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Møde onsdag den 3. februar 2016 

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, Bjørk Fredslund Ander-

sen, Aase I. Madsen, Klaus Kirkegaard, Kir-

sten Kristensen, Karen Lykkegaard, Eske 

Eskesen 

Fraværende med afbud: Ingen. 

Dagsorden Referat 

1. Underskrift af referat Underskrevet. 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

3. Korte meddelelser siden sidst Kl. 19.05-19.20 

a) Formand Henvendelser, post mv.: 

 17.12.: Handleplan for restaurationsomr. 

 18.12.: Julevideo fra Silkeborg Kommune 

 16.1.: Mails kommuneplanrevision sag 5b 

 19.1.: Høring affaldsregulativ, sag 5 d). 

 20.1.: Høring samarbejde, sag 5 e). 

 20.1.: Nærdemokrati-nyhedsbrev 

 21.1.: Om jagtskiltning, sag 4 a). 

 22.1.: Shelters ved De Små Fisk, sag 5 f) 

 1.2.: Om møder vedr. Nærdemokrati 

Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde 

den 2. december 2015 fremvises. 

b) Næstformand Skærmen i Dagli’Brugsen kan bruges til op-

slag møder. 

c) Kasserer Kommunalt tilskud for 2016 er modtaget. 

d) Sekretær Intet. 

e) Henvendelser fra borgere  

- Vedr. motorvejsrundkørslerne 

- vedr. strukturplanen Svejbæk Nord 

Orienteret. 

f) Tryghedsambassadør 

- pjece Forebyg hæleri udsendes til 

netværksliste 

- om udfordrende omstændigheder 

Orienteret. 

g) Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder 

samt nyhedsbreve: januar-nyhedsbrev 

om bl.a. temamøder i foråret. 

Vej- og Trafikudvalgets (VTU) møder. 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets (PMK) 

møder.  

Orienteret.. 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Naerdemokratiudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Nyhedsbreve
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Vej-og-Trafikudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget


4. Nyt fra arbejdsgrupperne Kl. 19.20-19.45 

a) Natur v/Helle 

Svar vedr. jagt-skiltning fra Poul Erik 

Permanent jagt-skiltning er ulovlig, Natur- og 

Miljøsektionen tager affære. 

Himmelbjergruten: Der er indgået skriftlige 

aftaler, enkelte rute-justeringer, ny skiltning. 

b) Klima v/Aase Orienteret. Møde 12. januar 2016 med drøf-

telse af de aktuelle sager, besluttede ikke at 

forberede høringssvar. 

c) Trafiksikkerhed v/Kirsten Orienteret. Borgdalsvej-overkørsel, status 

tjekkes inden borgermødet. 

Nyt autoværn ved P-pladsen, Ludvigslyst 

Glatføreskilt på Borgdalsvej 

d) Trivsel v/Karen 

Stiftende generalforsamling 10.2.2016, 

Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening 

 

Begivenhed på FB, reklamere. Sender mails. 

Dagli’Brugsens skærm, hjemmesiden (Aase).  

Karen er tovholder, har bestilt vand og sødt, 

mødet foregår i Multihuset kl. 19-21.  

 

5. Sager til beslutning Kl. 19.45-21.20 inkl. pause 

a) Udviklingsstrategi v/Helle 

Fremsendes til PMK, VTU, NDU med 

følgebrev, jf. mail fra Peter O.M. 

Udviklingsstrategien formidles til relevante 

kommunale udvalg m.fl., jf. Politik og strategi 

for samarbejde mellem lokalråd, side 9. 

Helle sender den til nærdemokratikoordinator 

Jette R.P. og beder hende formidle videre. 

b) Kommuneplan v/Helle 

Temamøde med deltagelse af byan-

svarlig Peter Magnussens planlægges. 

Se på kommuneplan.silkeborg.dk.  

Desuden udsendt status vedr. kommu-

nal Udviklingsstrategi. 

Forslag: fyraftensmøde den 3. eller 10. 

marts, Peter spørges. 

c) Borgermøde 9. marts 2016 v/Helle 

Jf. referat fra temamødet den 13.1.  

Afholdes i Lille Sal. De sidste detaljer. 

Christian Aagaard har indvilget i at være ord-

styrer. Projektleder Bendt Nielsen giver op-

læg om De Små Fisk.  

Bordopstilling kl. 18.30. Redegørelse rund-

sendes pr. mail. Opslag på FB, FB-

begivenhed og Dagli’Brugsens skærm.  

d) Høring regulativ for husholdnings-

affald v/Helle 

Frist 3. februar 2016, se hjemmesiden 

og evt. nogle af høringssvarene. 

Drøftet. Vi sender ikke høringssvar (der er ny 

høringsperiode for ordninger sommer 2016). 

e) Høring/evaluering af Politik og 

strategi for samarbejde mellem lo-

kalrådene og Silkeborg Kommune 

v/Helle 

Jf. mail af 20. januar 2016 og hjemme-

siden, frist 8. marts 2016. Desuden op-

datering af faktuelle oplysninger. 

Orientering om aktuelle ændringer, lokalrådet 

er enig i ændringerne. Helle indsender hø-

ringssvar og skema. 

f) De Små Fisk, Gudenåprojekt og na-

turaktivitetsplads v/Bjørk 

Orienteret. Endelig udkast til projektbeskri-

velse kommer snart, Bjørk sender den til na-

http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=4071
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Aktuelle-hoeringer/Forslag-til-nye-affaldsregulativer
http://silkeborgkommune.dk/~/media/Politik%20og%20dialog/Lokalraad%20og%20naerdemokrati/Arbejdet%20med%20naerdemokrati/Ajourført%20politik%20og%20strategi.pdf
http://silkeborgkommune.dk/~/media/Politik%20og%20dialog/Lokalraad%20og%20naerdemokrati/Arbejdet%20med%20naerdemokrati/Ajourført%20politik%20og%20strategi.pdf


Der er godkendt opsættelse af shelters, 

orientering givet pr. mail. 

turgruppen.  

g) Togdrift og letbane-linje, udsat 

/fortsat v/Aase, Klaus og Bjørk 

Intet nyt. Flyttes til ”Sager til efterretning”. 

6. Sager til efterretning Kl. 21.20-21.35 

a) Buskøreplan Midttrafik v/Klaus/Aase 

Kun minuttal ændres, intet høringssvar 

Orienteret. 

b) Bestemmelser for vedligehold af 

private vandløb v/Aase 

Intet høringssvar. 

Orienteret. 

c) Lokalplan for Holten og Rytterholt 

v/Helle 

Se PMK-referat 11.1.2016, sag 10 

Orienteret. 

d) Skolestrategi/-struktur v/Helle 

Høringssvar er indsendt. Skolebestyrel-

serne høres en ekstra gang. 

Orienteret. 

e) Oprettelse af byportal v/Klaus 

Ny kontaktmulighed med forarbejde, 

www.sejssvejbaek.by. 

Orienteret. Klaus holder kontakten ved lige. 

Wordpress som muligt program?  

f) Stier i Sejs-Svejbæk 

Stikortet skal justeres, afventer 

Himmelbjergruten, afventer 

 

Helle undersøger og tjekker de sidste detal-

jer. NB stien ved Georg Krügers Vej.  

Himmelbjergruten, se pkt. 4 a) 

7. Status vedr. igangværende sager, ori-

entering v/Helle 

Kl. 21.35-21.40 

 Møde Koordineringsudvalg Sejs-

Svejbæk hvornår v/Kirsten. 

 Ludvigslyst og plejeplan, fortsat udsyn 

 

Projekt SSIF ligger hos Søren C., som pt. har 

initiativet. 

Kira har skrevet til Kristian Nielsen. 

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

a) ForeningsNyt (deadline 20. februar og 

20. marts 2016). Hvilke aktuelle opfor-

dringer kan medtages?  

Intern rundsendelse af nyhedsbrev? 

Hjertestarterforening, borgermøde. Himmel-

bjergruten, De Små Fisk (20. marts). 

Fremover sendes nyhedsbrev cc til hele lokal-

rådet, samtidig med at det sendes til Poul.  

b) Presse/fotos Intet. 

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase 

 

Intet. 

9. Kommende møder, dagsordenforslag 

til næste møde den 6. april 2016 

Kl. 21.50-21.55 

Formandsmøde 24. februar 2016 kl. 17-19 

Fælles lokalrådstemamøde 30. marts 2016 

17-19. Torvedag.  

 

Helle er forhindret, Klaus deltager. 

Tema om trafik, møde i Medborgerhuset. 

Husk: torvedag, forretningsorden opdateres. 

 

10. Eventuelt Kl. 21.55-22.00 

 Idéer, Sejs-Svejbæk Vinens overskud. 
 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2016/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget/2016/11januar800
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs%20svejbaek%20lokalraad/Dokumenter-2015/Hoeringssvar/151124_Høringssvar_skolestruktur.pdf
http://www.sejssvejbaek.by/
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad

