
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Møde onsdag den 6. april 2016 

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 19.00-22.00 v/Klaus, Julsøvej 249 

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 Udsat 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Korte meddelelser siden sidst Kl. 19.05-19.20 

a) Formand Henvendelser, post mv.: 

 7.2.: Tværkommunal cykeltælling, forslag 

 10.2.: Skilteplan i høring, pkt. 5 e). 

 18.2.: Hjemmeside og hjertestarter 

 22.2.: Tryghedsambassadør nyhedsbrev 

 23.2.: Forlængelse cykelsti Borgdalsvej 

 23.2.: Formidling Himmelbjergruten 

 2.3.: Om det gode hverdagsliv, møder 

 23.3.: Netværk mod ensomhed, møder 

 25.3.: Ny ordning vedr. haveaffald 

 31.3.: Tryghedsambassadør nyhedsbrev 

 4.4.: Tryghedsambassadør-møde rykket. 

Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde 

den 3. februar 2016 fremvises. 

b) Næstformand Logodesign fra Teknisk Skole (hjertestarter) 

Grej via KFUM familiespejder, hensigten er 

grejbank v/De Små Fisk. 

c) Kasserer Intet nyt. 

d) Sekretær Intet nyt. 

e) Henvendelser fra borgere  

- Vedr. betaling for større juletræ 

- Vedr. løse hunde på Sejs Hede 

- Vedr. fællesspisning i Multihuset 

Orienteret. 

Skiltning er på vej med henvisning til hunde-

skov og oplysning om hund i snor på Sejs 

Hede. Vi informerer om reglerne. 

Arrangement 1. fredag hver måned til og 

med juni med aktiviteter for børn. 

f) Tryghedsambassadør 

- samarbejdsmøde 5. april 2016 er ryk-

ket til 2. maj kl. 9.30-11.30 – deltager? 

- nyhedsbreve (færdsel, tricktyveri mv) 

Aase deltager. Hvad forventer I af os som 

tryghedsambassadører? Regler vedr. hunde-

luftning og løse hunde, forespørgsel. 

g) Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder 

Orienteret. Helle anbefaler tilmelding til ny-

hedsbreve via kommunens hjemmeside. 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Naerdemokratiudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Special/Tilmeld-nyhedsbrev


samt nyhedsbreve. 

Vej- og Trafikudvalgets (VTU) møder. 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets (PMK) 

møder.  

 

4. Nyt fra arbejdsgrupperne Kl. 19.20-19.45 

a) Natur v/Helle 

Ulovlig jagt-skiltning er fjernet. 

Der indkaldes til møde snarest. 

b) Klima v/Aase 

Møde 30. marts 2016 

Ingen aktuelle planer om aktiviteter. Næste 

møde 25. maj 2016.  

c) Trafiksikkerhed v/Kirsten 

Herunder materiale mv. fra det fælles 

lokalrådstemamøde den 30. marts. Se 

kommunens trafiksikkerheds-side. 

Status trafiktælling Borgdalsvej? 

Manuel cykeltælling 2. maj 2016.  

Kirsten og Klaus mødes med Jane Næsborg 

den 11. april angående cykeltælling.  

Borgdalsvej, trafiktælling 2015: 2.624 års-

døgnstrafik. Se på trafikmålingssiden og klik 

på kortet.  

d) Trivsel v/Karen 

Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening er 

stiftet den 10. februar 2016. 

 

Kontonummer i ForeningsNyt. Har kontakt til 

flere lokale og folk fra Ry, Bryrup og Fårvang 

om evt. fællesmøde med repræsentant fra 

Langeland. Der er fundet kontaktperson til 

hjemmeside. Hjerte-lungeredningskurser. 

 

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

a) Kommuneplan v/Helle 

Opfølgning fra temamøde den 3. marts 

2016, se referat. Relevante temaer? Se 

på kommuneplan.silkeborg.dk.  

Der indkaldes til lokalråds-temamøde, når vi 

modtager forhøringen. 

b) Borgermøde 9. marts 2016 v/Helle 

Jf. referat. Opfølgning 

Fint møde. En anden form for redegørelse 

overvejes, billeder/film/plancher med hø-

ringssvar og nyhedsbreve, pause-runde > 

mere aktiverende for deltagerne. 

c) Lokalrådsformandsmøde v/Klaus 

Hvad skete, fokuspunkter? 

Forslag om fællesmøde med intern vidende-

ling i lokalrådene, evt. ledet af Hanne Ah-

rens. F.eks. om valg contra repræsentanter 

fra foreningerne, om drift contra enkeltsager 

og måske med tips og tricks fra kommunens 

hjemmeside, f.eks. om Gi’ et praj. 

d) Forretningsorden v/Helle 

Forslag til revideret forretningsorden 

vedlagt, bl.a. tilføjelse af temamøder. 

Godkendt. 

e) Lokalplan 36-009 for Holten og 

Rytterholt samt tillæg 32 v/Helle 

Høringsfrist 28. april 2016.  

Se lokalplanforslaget. 

Vi har ingen bemærkninger. Helle sender et 

høringssvar. 

f) Skilteplan for Silkeborg Kommune 

v/Klaus 

Forslag. Møde. Høringsfrist 7. april. 

Vi sender intet høringssvar.  

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
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Trafiksikkerhed
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Trafiksikkerhed
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Trafiksikkerhed/Trafikmaelinger
http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=4071
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Aktuelle-hoeringer/Forslag-Lokalplan-36-009-Kommuneplantillaeg-32-Boliger-Rytterholt-Sommerhuse-Holten-Sejs-Svejbaek
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Aktuelle-hoeringer/Skilteplan


g) Indsatser vedr. ældre v/Helle 

Det gode hverdagsliv; Borgernetværk 

mod ensomhed. Diverse materiale til-

sendt og formidles videre hvordan? 

Deltager vi selv? 

Informationen kommer fra Silkeborg Kom-

mune/Sundhedshuset. Helle sender relevant 

information videre til: Sejs-Svejbæk Pensio-

nist- og Efterlønsforening, Ældreidræt, Guld-

alderklubben (ny formand). 

h) De Små Fisk, Gudenåprojekt og na-

turaktivitetsplads v/Bjørk 

Jf. fremlæggelse på borgermøde.  

Projektbeskrivelse? 

 

Orienteret. 

6. Sager til efterretning Kl. 21.20-21.35 

a) Udviklingsstrategi v/Helle 

Er fremsendt via NDU. 

Orienteret. 

b) Høring/evaluering af Politik og 

strategi for samarbejde mellem lo-

kalrådene og Silkeborg Kommune 

v/Helle 

Høringssvar er indsendt. 

Orienteret. 

Se bilag til sagsbehandling i NDU, vores 

kommentarer fremgår på side 15. 

c) Skolestrategi/-struktur v/Helle 

Høringssvar er indsendt. 

Orienteret. 

d) Oprettelse af byportal v/Klaus 

Efterlysning af hjælp på borgermøde. 

Klaus har nu fået tilbudt hjælp, og forbere-

delserne til en byportal er gået i gang. 

e) Ny ordning for indsamling af have-

affald v/Helle 

På affaldsspande, opslag på Facebook. 

Orienteret. 

f) Togdrift og letbane-linje v/Aase, 

Klaus og Bjørk 

Orienteret. 

g) Stier i Sejs-Svejbæk 

Stikortet skal justeres (NB stien ved 

Georg Krügers Vej, Langdalsparken 

mv.), afventer 

Himmelbjergruten er næsten på plads 

 

Orienteret, afventer kort over Himmelbjerg-

ruten. 

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 

 

Orienteret. 

 

Det er slået tagrør og lavet gydeplads. 

http://silkeborgkommune.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7b7D412965-F9CE-453F-8B85-F39C9D41B21D%7d&type=2&index=0
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs%20svejbaek%20lokalraad/Dokumenter-2015/Hoeringssvar/151124_Høringssvar_skolestruktur.pdf


8. Kommunikation Kl. 21.40-21.50 

a) ForeningsNyt (deadline 20. april og 20. 

maj 2016). Hvilke aktuelle opfordringer 

kan medtages?  

Husk at sende nyhedsbrev til lokalrådet 

Brug hundeskoven, Himmelbjergruten, De 

Små Fisk, torvedag. Trafik (Kirsten), byportal 

på vej (juni). App’en Giv et praj. 

b) Presse/fotos Husk at tage (hverdags)billeder, som vi f.eks. 

kan bruge til årsredegørelsen næste år. 

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase 

 

Opdateres, bl.a. med lidt ændringer i opsæt-

ning. 

 

9. Kommende møder, dagsordenforslag 

til næste møde den 1. juni 2016 

Kl. 21.50-21.55 

Torvedag.  

Temamøde om forhøring kommuneplan? 

 

Maj: Temamøde indkaldes. 

1. juni: Eske og Karen melder afbud (indkald 

suppleant), dagsorden m/fortsatte sager. 

Torvedag 4. juni – til stede med lokalråds-T-

shirts evt. få timer, aftale på næste møde. 

 

10. Eventuelt Kl. 21.55-22.00 

 Befolkningsprognoserne bruges i forbindelse 

med kommuneplanarbejdet. 

 
 

http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Befolkningsprognoser

