
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Møde onsdag den 10. august 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, Aase I. Madsen, Klaus 

Kirkegaard, Kirsten Kristensen, Eske Eske-

sen. Suppleant Stine Degn Schölarth 

Fraværende med afbud: Karen Lykkegaard, Bjørk Fredslund Andersen 

Dagsorden Referat 

1. Underskrift af referat (for 3 møder) Underskrevet. 

2. Godkendelse af dagsorden Tilføjet pkt. 5 d), øvrige rykker. 

3. Korte meddelelser siden sidst Kl. 19.05-19.20 

a) Formand Henvendelser, post mv.: 

 1.6.: Om legeplads, svar sendt jf. referat 

 1.6.-2.8.: Korrespondance Ludvigslyst 

 2.6.: Kvittering forhøringssvar 

 6.6.: Multihus-økonomi mv. 

 6.6.: Samarbejdsforum-møde 

 12.6.: Svejbæk Vandværks grundvand 

 13.6.: Himmelbjergruten, dokumentation 

 14.6.: Lokalplan 36-009 vedtaget 

 30.6.: Affaldsregulativ i høring 

 1.8.: Lokalplan v/Lynggårdsvej 9.8. 

Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde 

den 1. juni 2016 fremvises. 

b) Næstformand Intet nyt. 

c) Kasserer Intet nyt. 

d) Sekretær Intet nyt. 

e) Henvendelser fra borgere  

- Vedr. hunde-skiltning på Sejs Hede 

- Vedr. trafikproblemer Julsøvej 

 

Orienteret. Forklarende skiltning er på vej. 

Der er svaret fra Teknisk Afdeling, med ha-

stighedsstatistik. Det er stadig (især) lokale 

borgere, der kører for hurtigt… 

f) Tryghedsambassadør 

Møde udsat igen. Input til Aase: For-

ventninger? Regler vedr. hundeluftning 

og løse hunde, forespørgsel.  

- Advarsel (stjålent værktøj) 

Drøftelse om relevansen af tryghedsambas-

sadører. Facebook-gruppen Sejs-Svejbæk 

Info anvendes, når der kommer nyt. Måske 

skifte af ambassadør? 

 

g) Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder 

samt nyhedsbreve. Deltagelse i møde 

15. august 

Vej- og Trafikudvalgets (VTU) møder. 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets (PMK) 

 

Helle deltager i mødet, sammen med Aase. 

Husk abonnement på kommunens nyheds-

breve, hvor man kan få meget god informati-

on om Sejs-Svejbæk. 

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/Special/Tilmeld-nyhedsbrev
http://silkeborgkommune.dk/Special/Tilmeld-nyhedsbrev


møder.  

 

4. Nyt fra arbejdsgrupperne Kl. 19.20-19.45 

a) Natur v/Helle 

Referat møde 9. juni 2016 er vedlagt. 

Positivt møde, næste møde efter projektgod-

kendelse af De Små Fisk. Der er afsendt praj 

vedr. trappernes tilstand på bakkerne, 

b) Klima v/Aase 

Møde i august 2016. 

Klimagruppen forventer at kunne holde et 

møde om affaldsregulativet, se pkt. 5 b) 

c) Trafiksikkerhed v/Kirsten. 

Data fra Eske rundsendt 22. juni. 

Borgerhenvendelse Julsøvej. 

Træer v/bytorv opstammet  

Fornyet henvendelse om forlængelsen af cy-

kelstien ved Borgdalsvej.  

Cykeltælling til foråret, pga. motorvejsåb-

ning, Kirsten kontakter Jane.  

d) Trivsel v/Karen 

Intet møde siden sidst. Gruppens liv? 

 

Hjemmeside for Hjertestarterforeningen. 

Gruppens fremtid overvejes, jf. udviklings-

strategien, drøftes på næste møde? 

 

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

a) Kommuneplan v/Helle 

Høringssvar indsendt. Se på kommu-

neplan.silkeborg.dk. samt på PMK-

møde 8. august, sag 2. Skema/kort 

mangler, oversvømmelsesregistrering. 

Lokalrådenes svar er samlet, men ikke kom-

menteret. 

Sejs Engen er oplagt til kano og kajak, det 

kræver kun en lille ændring i beplantningen.  

Skema/kort udarbejdes, Naturgruppen hjælp 

b) Affaldsregulativ i høring v/Helle 

Husholdnings- og erhvervsregulativ, bi-

lag, høringsfrist 24. august 2016.  

Klimagruppen udarbejder (formentlig) et ud-

kast til høringssvar. Affaldsspandene er for 

store/mange, især et problem på mindre 

grunde. Spandenes skillerum går for let i 

stykker. Ens betalingsvilkår for alle spande?  

c) Lokalplan 36-008 boligområde ved 

Lynggårdsvej i høring v/Helle 

Se PMK-møde 8. august, sag 4 

Høringsfrist formentlig ultimo oktober. 

Indledende drøftelse, bl.a. om grundvand, 

beplantning, tagdækning mv..  

d) Høring af plejeboligplan v/Helle 

Frist den 22. august 2016, se på Silke-

borg Kommunes hjemmeside. NY sag 

Drøftet. Vi sender ikke høringssvar. 

e) Bådisætning ved Ludvigslyst v/Helle 

Portal er etableret, jf. PMK-møde 13. 

juni 2016, sag 25. Diverse artikler og 

korrespondance vedr. portal, sten mv. 

Sten og autoværn fungerer godt. Portalen er 

for høj, kan sænkes 15 cm (næste år). Den 

forhindrer pt. ikke direkte, at store både sæt-

tes i vandet. Mindre kaotisk pga. den kolde 

sommer i år. Klaus rapporterer. 

f) De Små Fisk, Gudenåprojekt og na-

turaktivitetsplads v/Bjørk/Stine 

Shelters malet 12. juni 2016. Status? 

Stine orienterede om status og projektbe-

skrivelsen. Næste fase er fondsansøgninger.  

g) Evaluering Torvedag den 4. juni 

2016 v/Helle 

Evaluering. 

 

Godt vejr, mange mennesker, godt med mu-

sik og flere forskellige aktiviteter. Fint at vi 

bare går rundt på pladsen uden en bod. 

Samme model næste år.  

 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget
http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=4071
http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=4071
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2016/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2016/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget
https://www.dropbox.com/sh/6zkiitc3qy8ooat/AACKQaFx3DehZqNEfTXgk2npa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6zkiitc3qy8ooat/AACKQaFx3DehZqNEfTXgk2npa?dl=0
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2016/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Sundhed-omsorg-og-sygdom/Nyheder-Sundhed-omsorg-og-sygdom/Offentlighedsfase-Det-Gode-Hverdagsliv
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Sundhed-omsorg-og-sygdom/Nyheder-Sundhed-omsorg-og-sygdom/Offentlighedsfase-Det-Gode-Hverdagsliv
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2016/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget/2016/13juni800
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2016/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget/2016/13juni800


6. Sager til efterretning Kl. 21.20-21.35 

a) Udviklingsstrategi v/Helle 

Nye tiltag? 

Trivselsdelen af udviklingsstrategien drøftes 

på næste møde. 

b) Skolestrategi/-struktur v/Helle 

Ny skolestruktur godkendt. 

Orienteret. 

c) Lokalplan 36-009 for Holten og 

Rytterholt samt tillæg 32 v/Helle 

Godkendt, se lokalplan. 

Orienteret. 

d) Skilteplan for Silkeborg Kommune 

Der er endnu ikke truffet beslutning. 

Orienteret. 

e) Himmelbjergruten v/Helle 

Der er indsendt dokumentation for fri-

villigt arbejde. Intet vedr. indvielse. 

Skiltning på plads i GL. Laven 

f) Oprettelse af byportal v/Klaus 

Status. 

Intet nyt. 

g) Togdrift og letbane-linje v/Aase, 

Klaus og Bjørk 

Intet nyt. 

h) Stier i Sejs-Svejbæk v/Helle 

Stikortet skal justeres (NB stien ved 

Georg Krügers Vej, Langdalsparken 

mv.), afventer Himmelbjergruten. 

 

Intet nyt. 

3. Status vedr. igangværende sager, ori-

entering v/Helle 

Kl. 21.35-21.40 

 Møde Samarbejdsforum Sejs-Svejbæk, 

den 21. juni 2016 v/Helle. 

 

En orientering om planerne v/Multihuset 

samt kort om økonomi-harmonisering. 

 

4. Kommunikation Kl. 21.40-21.50 

a) ForeningsNyt (deadline 20. august og 

20. september 2016). Hvilke aktuelle 

opfordringer kan medtages?  

Husk at sende nyhedsbrev til lokalrådet 

Booking af shelters, Naturstyrelsen.dk. Lud-

vigslyst og bådisætning. September: Lokal-

plan 36-008 i høring. Efterlysning, juletræ på 

6 meters højde. 

b) Presse/fotos. Tag hverdagsbilleder til 

årsredegørelsen for 2016 

Billeder placeres i vores Dropbox, stor stør-

relse.  

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase 

Korrespondance om kvaliteten og ny-

hedsværdien. 

 

Vi skal have siden opdateret, evt. ved hjælp 

af link til Dropbox eller Google Drev. 

5. Kommende møder, dagsordenforslag 

til næste møde den 5. oktober 2016 

Kl. 21.50-21.55 

Planlægning af juletræ Fortsatte sager og nye sager. Trivsel og ud-

viklingsstrategi. En tur i felten i september? 

 

6. Eventuelt Kl. 21.55-22.00 

 Billede væk fra hjemmesiden 

 
 

http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Nyheder-Boern-unge-og-familie/Skolestruktur-paa-plads
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=36-009&lokalplanplanid=0
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/shelters/
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad

