Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 7. december 2016
Tid og sted for ordinært møde:

Kl. 16.30-18.30 hos Klaus, Julsøvej

Mødeleder

Helle Præsius Busk

Referent

Aase I. Madsen

Deltagere

Helle Præsius Busk, Bjørk Fredslund Andersen, Aase I. Madsen, Klaus Kirkegaard, Kirsten Kristensen, Eske Eskesen, suppleant
Stine Degn Schölarth

Fraværende med afbud:

Karen Lykkegaard

Dagsorden

Referat

1. Underskrift af referat

Udsat

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Korte meddelelser siden sidst

Kl. 16.30-16.45

a) Formand

Henvendelser, post mv.:
 5.-23.10.: Korrespondance shelters
 10.10.: Om fårene på heden
 10.-23.10.: Om Himmelbjergrute-partner
 14.-23.10.: Om cykelfaciliteter
 21.-24.10.: mails om juletræ
 5.11.: Nærdemokratikonference
 9.11.: Naturstyrelsens driftsplan, 5 d)
 30.11.: Nytilflyttere blandt ældre
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde
den 5. oktober 2016 fremvises.

b) Næstformand

Intet nyt

c) Kasserer

Intet nyt

d) Sekretær

Intet nyt

e) Henvendelser fra borgere
- Om plan for udstykning, besvaret

Orienteret

f) Tryghedsambassadør
Samarbejdsmøde 8. november v/Aase
- Om klovne, pinkoder og nethandel mv

Aase deltog, et vellykket møde. Fint med
kontakten, selv om vi ikke har det store behov i det daglige.

g) Andre
Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder
samt nyhedsbreve. Nærdemokratikonference den 5. november 2016.
Vej- og Trafikudvalgets (VTU) møder.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets (PMK)
møder.

Orienteret

4. Nyt fra arbejdsgrupperne
a) Natur v/Helle
Intet møde siden sidst

Kl. 16.45-17.00
Orienteret

b) Klima v/Aase
Møde 31. oktober 2016 om affaldsregulativ

Ingen nye aktiviteter sat i gang, næste møde
9. januar 2017.

c) Trafiksikkerhed v/Kirsten.
Svar fra Frank Borch-Olsen vedr. Borgdalsvej

Der er taget kontakt til lodsejere i efteråret,
Kirsten tager fat i Vej & Trafik.

5. Sager til beslutning

Kl. 17.00-18.00

a) Kommuneplan v/Helle
Se på kommuneplan.silkeborg.dk.
Husk: Eksisterende stiforbindelse mellem Kildetoften og Lynggårdsvej bevares (øvrige stier) samt bådisætning.

Drøftet. Kommuneplanen er tema på borgermødet til foråret.

b) Mødekalender/årsplan 2017, inkl.
sammensætning/valg v/Helle
Møder hver anden måned, første onsdag som udgangspunkt. Borgermødet
vedr. kommuneplan placeres.

Lokalrådsmøder i 2017: Den første onsdag
hver anden måned: 1. februar, 5. april, 7.
juni, (Regatta 15.-19. august), 16. august, 4.
oktober, (kommunal- og lokalrådsvalg 21.
november), 6. december. Juletræ tændes 2.
december 2017. Endelig årsplan udsendes.
Borgermøde 15. marts 2017 inkl. valg. Tilskud til kaffe/te søges evt. i aktivitetspuljen.
Den store sal, leje eller låne, ”samtalevenlig”
bordopstilling.

c) Budget 2017 v/Klaus

Budgettet er identisk med budget 2016.

d) Naturstyrelsens driftsplanlægning
v/Stine og Helle
Jf. mail samt rundsendt kortbilag

Vores overvejelser/fokusområder: Stier og
pleje, skiltning af nye/tilgroede/utilgængelige
stier, varieret beplantning, vildere, ”uplejet
skov” hvor dødt ved ikke fjernes, evt.
bær/nødder, oplevelser, sigtelinjer, biodiversitet, vandhuller, åbne områder, evt. en drift
der gør det muligt, at områder ad åre bliver
til overdrev, sammenhængende område med
overgang/forbindelse mellem de forskellige
naturtyper (hede/skov).
Input fra naturgruppen, evt. overføre til kort.

e) Bådisætning ved Ludvigslyst
v/Klaus og Helle
Dialog med borger, opfølgende handlinger jf. rundsendt konklusion.

Vellykket dialog. Er der mulighed for flere
isætningssteder til aflastning af Ludvigslyst?
Turismefokus, f.eks. i forbindelse med Oplev
Gudenå. Helle orienterer byansvarlig m.fl.

f) De Små Fisk, Gudenåprojekt og naturaktivitetsplads v/Bjørk/Stine
Indvielse af shelters den 5. november.
Status. Nyt fra Bendt og/eller Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget?

Tilfredshed med arrangementet og med
fremmødet. Status vedr. De Små Fiskprojektet: Friluftsrådet har bevilget 450.000
kr. til projektet, en god start der åbner døre.
Totalprisen er 5 mio. kr. Bjørk har kontakt til
Kultur- og Fritidsafdelingen.

6. Sager til efterretning

Kl. 18.00-18.10

a) Udviklingsstrategi v/Helle

Husk strategien til borgermødet.

b) Affaldsregulativ v/Helle
Affaldsplan 2015-24, affaldsregulativer

Intet nyt.

c) Skilteplan for Silkeborg Kommune
Endnu ikke offentlig?

Ikke nyt.

a) Lokalplan 36-008 boligområde ved
Lynggårdsvej v/Helle
Se PMK-dagsorden 5.12., lokalplanen
og vores høringssvar.

Klaus orienterede. Afslag på vores ønske om
et generelt sprøjteforbud i hele området.

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

Intet nyt.

e) Himmelbjergruten v/Helle
Partnerskabsafslutning den 2. november. Indvielse forår 2017?

Der er sat skilt op ved Sejs Søvej/Svejbæk
Søvej. Enkelte skilte på Borgdalsvej mangler
stadig.

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

Intet nyt.

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


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

8. Kommunikation

Kl. Intet nyt.

Kl. 18.10-18.20

a) ForeningsNyt (deadline 20. januar
2017). Hvilke aktuelle opfordringer kan
medtages?

Borgermøde, kommuneplan, lokalplan

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

Tjek billeder fra Facebook, ved årsredegørelse!

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase
Google Drev kan anvendes til arkiv.

Opdateres.
Opslag med billeder af juletræstænding nåede ud til mere end 1.100 via Facebook.

9. Kommende møder, dagsordenforslag
til næste møde den 1. februar 2017

Kl. 18.20-18.25

Fortsatte sager og nye sager. Udviklingsstrategi. En tur i felten?

Vandretur til marts? Stine indtræder som
fuldgyldigt medlem, Annette Kubel suppleant.

10. Eventuelt

Kl. 18.25-18.30

Husk: Nedtagning af juletræ den 30. december kl. 13. Herefter kort møde med HC

HC vil gerne høre historien om juletræet…

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

