Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 5. oktober 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 Andersen, Aase I. Madsen, Klaus Kirkegaard, Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard, Eske
Eskesen.

Fraværende med afbud:

Suppleant Stine Degn Schölarth

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.:
 14.-27.8.: Korrespondance Ludvigslyst
 15.8.: NDU-oplæg
 23.8.: Bredbånds-informationsmøde
 30.8.: Om buskøreplan-ønsker
 2.9.: Pris til årets lokalområde
 7.9.: Manuelle cykeltællinger
 12.9.: Sygdom blandt fårene, Sejs Hede
 12.9.: Forhøring vedr. vejnavn
 15.9.: Om Ludvigslyst og store både
 20.9.: Cykelhandlingsplan, spørgeskema
 27.9.: Landsbypris 2017, forslag
 28.9.: Sikker skolevej, forespørgsel
 29.9.: Hundeinfo til Sejs Hede
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde
den 10. august 2016 fremvises.

b) Næstformand

Intet nyt.

c) Kasserer

Intet nyt.

d) Sekretær

Intet nyt.

e) Henvendelser fra borgere
- Vedr. portalen ved Ludvigslyst, flere
- Vedr. sikker skolevej, Julsøvej/Sejs
- Vedr. motorvejsrundkørsler (FB)

Se sag 5 d)
Se sag 4 c)
Orienteret

f) Tryghedsambassadør
Møde ikke gennemført.

Ingen aftale om kommende møder.

- Om flygtninge samt nyhedsbrev, bl.a.
vedr. trafikkontrol og varevogne
g) Andre
Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder
samt nyhedsbreve. Deltagelse i møde
15. august. Temamøde om integration

Helle og Aase deltog i NDU-mødet, Helle er
herefter inviteret til at holde oplæg på nærdemokratikonferencen i november.
Fire deltog på temamødet, ikke videre rele-

den 14. september 2016.
Vej- og Trafikudvalgets (VTU) møder.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets (PMK)
møder.
4. Nyt fra arbejdsgrupperne

vant.

Kl. 19.20-19.45

a) Natur v/Helle
Næste møde efter projektgodkendelse
af De Små Fisk. Sygdom blandt fårene
på Sejs Hede. Nye skilte vedr. hunde.

Orienteret.
De nye, fine skilte på Sejs Hede indeholder
begrundelse for, hvorfor hunde skal være i
snor på heden.

b) Klima v/Aase
Møde i august 2016 om affaldsregulativ

Næste møde 31. oktober 2016 om CO2beregning

c) Trafiksikkerhed v/Kirsten.
Genfremsendelse vedr. cykelsti. Varsling af cykeltælling. Cykelhandlingsplan
(spørgeskema). Borgerhenvendelse om
sikker skolevej, Julsøvej, besvaret.

Gennemførelse af den sidste del af cykelstien
på Borgdalsvej er fortsat aktuel. Cykeltælling
i hele kommunen i begyndelsen af maj 2017.
Motorvejsåbning.

d) Trivsel v/Karen
Gruppens fremtid overvejes, drøftes

Gruppen nedlægges, da den væsentlige opgave om etablering af Hjertestarterforening
er gennemført og dermed trukket ud af lokalrådets regi. Trivsel er fortsat et fokusområde
for lokalrådet.

5. Sager til beslutning

Kl. 19.45-21.20 inkl. pause

a) Kommuneplan v/Helle
Høringssvar indsendt. Se på kommuneplan.silkeborg.dk. Skema/kort er
indsendt, Peter har tastet ind (kommentarer om kano/kajak ikke med pt).

Vi afventer næste trin. Vi skal være opmærksomme på, at en eksisterende stiforbindelse
mellem Kildetoften og Lynggårdsvej bevares
som både farbar og offentlig. I det hele taget
har vi brug for vores stier i lokalområdet.

b) Lokalplan 36-008 boligområde ved
Lynggårdsvej i høring v/Helle
Se lokalplansforslaget, høringsfrist 26.
oktober 2016. Desuden forslag til vejnavn, høringsfrist 26. oktober 2016.

Dimensionerne af kloakrør i Sejs-Svejbæk er
ikke fulgt med nybyggeriet. Tvivl om nedsivning af vejvand? Krav til drikkevandsområde?
Forslag om forbud mod pesticider i området.
Vejnavnet er besluttet, Lynggårdsvænget.
Klaus og Helle kigger videre på det, vi indsender høringssvar.

c) Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune v/Helle
Se pressemeddelelse, frist 5. oktober.
Opfordringen er sendt til netværket.

Vi deltager ikke.

d) Bådisætning ved Ludvigslyst
v/Klaus og Helle
Hærværk og skriverier, borgerhenvendelse vedr. større både, dialog hvordan

Klaus og Helle aftaler et møde med borgeren
for at afklare situationen. Hele lokalrådet
bakker op om den besluttede løsning.

e) De Små Fisk, Gudenåprojekt og naturaktivitetsplads v/Bjørk/Stine
Status. Nyt fra Bendt og/eller Fritidsaf-

Står stille pt. Projektbeskrivelsen er afsluttet.
Vi sikrer os, at sagen er behandlet politisk i
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, så vi kan

delingen?
f) Planlægning af juletræ v/Klaus og
Aase (NYT PUNKT)
Juletræet tændes lørdag den 26. november 2016 kl. 16.
6. Sager til efterretning

komme videre med projektet.
Opsætning fredag den 25. november kl. 12.
Nedtagning 30. december kl. 13. Vi har fået
tilbudt et juletræ. Klaus og Aase koordinerer.

Kl. 21.20-21.35

a) Udviklingsstrategi v/Helle
Drøftelse af trivselsdelen jf. augustmøde

Se punkt 4 d). Trivsel en del af alt udviklingsarbejde.

b) Affaldsregulativ i høring v/Helle
Husholdnings- og erhvervsregulativ, bilag. Ikke endelig beslutning.

Orienteret.

c) Skilteplan for Silkeborg Kommune
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Orienteret.

d) Togdrift og letbane-linje v/Aase,
Klaus og Bjørk

Orienteret

e) Himmelbjergruten v/Helle
Intet vedr. indvielse.

Ruteforløbet er endelig afsluttet, inklusiv ændringer. Turistbureauerne står for en fælles
indvielse til foråret 2017. Partnerskabsafslutning den 2. november 2016.

f) Stier i Sejs-Svejbæk v/Helle
Stikortet skal justeres (NB stien ved
Georg Krügers Vej, Langdalsparken
mv.), afventer Himmelbjergruten.

Helle tjekker med Bendt vedr. kort over
Himmelbjergruten, se do.. Blicheregnens Lokalråd har fået info om stikortet.

7. Status vedr. igangværende sager, orientering v/Helle


Møde Samarbejdsforum Sejs-Svejbæk,
intet siden møde 21. juni 2016

8. Kommunikation

Kl. 21.35-21.40
Orienteret.

Kl. 21.40-21.50

a) ForeningsNyt (deadline 20. oktober og
20. november 2016). Hvilke aktuelle
opfordringer kan medtages?
Husk at sende nyhedsbrev til lokalrådet

Juletræ. Gerne kortere nyhedsbrev.

b) Presse/fotos. Hverdagsbilleder til årsredegørelsen (stor størrelse, i Dropbox)

Kalender 2017?

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase
Hjemmesiden ajour pr. 22.8.2016

Ajourføres. Google Drev kan bruges til arkivdelen.

9. Kommende møder, dagsordenforslag
til næste møde den 7. december 2016

Kl. 21.50-21.55

Nedtagelse af juletræ. En tur i felten?

Fortsatte sager og nye sager. Udviklingsstrategi. Lokalrådets sammensætning, idet Karen
ønsker at udtræde af lokalrådet pr. 31. de-

cember 2016 for at hellige sig sin klinik.
Mødet afholdes hos Klaus.
10. Eventuelt

Kl. 21.55-22.00
Arrangement med indvielse af shellters ved
De Små Fisk den 3. november 2016 kl. 15.30
med bl.a. Det grønne Råd, vi deltager gerne.

Husk abonnement på Silkeborg Kommunes nyhedsbreve, hvor man kan få meget god information om Sejs-Svejbæk.

