Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 1. februar 2017
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, Eske Eskesen, Stine Degn
Schölarth

Fraværende med afbud:
Dagsorden

Referat

1. Underskrift af referat

Fra de to seneste møder – udsættes.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Korte meddelelser siden sidst

Kl. 19.05-19.20

a) Formand

Henvendelser, post mv.:
 9.12.: Trafik-problemlokaliteter
 3.1.: Orientering om lokalplanshøring
 3.1.: Ansøgning anløbsbro v/Sejs Engen
 4.1.: Fra Rune K. om kommuneplan
 8.1.: Om visionsplan-møde
 10.1.: Om Borgdalsvejcykelstiforlængelse
 17.1.: Diverse vedr. Ludvigslyst
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde
den 7. december 2016 fremvises.

b) Næstformand

Intet nyt.

c) Kasserer

Restbeløb 1.474 kr. fra 2016, vi får brug for
det i forbindelse med borgermødet og det
kommende lokalrådsvalg.

d) Sekretær

Intet nyt.

e) Henvendelser fra borgere
- Om Nordskovvej
- Om udstykninger
- Om hunde på heden (sms)

Helle orienterede.

f) Tryghedsambassadør
- Om tricktyve, spritkørsel, mærkning
- Indbydelse til stormøde 2.2.2017

Helle og Aase orienterede. Vi deltager ikke på
mødet.

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

Lokalråds-kommuneplanmøde den 25. januar
2017. Formandsmøde den 7. februar 2017
(aflyst).

4. Nyt fra arbejdsgrupperne
a) Natur v/Helle

Kl. 19.20-19.45
Orienteret.

Intet møde siden sidst
Ludvigslyst, korrespondance
b) Klima v/Aase
Møde 9. januar 2017.

Næste møde 27. februar 2017. Arrangement
i forbindelse med indførelse af det nye affaldssorteringssystem overvejes.

c) Trafiksikkerhed v/Kirsten.
Problemlokaliteter i trafikplan. Borgdalsvej mv.

Trafikplan: Vore bemærkninger er med.
Cykelstiforlængelse over banen til Julsøvej:
Frank Borch arbejder stadig på at få den
gennemført, Kirsten holder kontakten.

5. Sager til beslutning

Kl. 19.45-21.20

a) Kommuneplan v/Helle
Sendes i høring den 1. februar 2017.
Se på kommuneplan.silkeborg.dk.
Husk: Eksisterende stiforbindelse mellem Kildetoften og Lynggårdsvej bevares (øvrige stier) samt bådisætning.
Bemærkninger vedr. område 36 her:
https://drive.google.com/open?id=0B6
NJra-fQwnfVWxmV2RfdGp0TXc
Borgermødet den 15. marts 2017:
Multihusets store sal er booket. Fra SK
deltager Peter Magnussen (Søren Peter
Sørensen), politikere Johan Brødsgaard, Jarl Gorridsen, Teresa Jørgensen, Svend Thue Damgaard, Leif Lund.
SSIF’s visionsplan skal have fremlæggelsestid, så folkelig opbakning tydeliggøres (jf. borgmestermøde 17.1.17).
Desuden: Borgermøde med redegørelse
jf. vedtægter, udviklingsstrategi, valg.
Forplejning, samarbejde SSIF, mødeopbygning (bordopstilling mv.)

Vi starter borgermødet med kommuneplansoplæg fra byansvarlig m.fl. efterfulgt af debat
ved opstillede borde, hvor vi i lokalrådet fordeler os.

b) Møder i 2017 v/Helle, Bjørk m.fl.
Organiseringen af lokalrådsmøderne i
valgåret, bl.a. jf. vedtægter og forretningsorden.

Drøftelse. Kan lokalrådet arbejde mere projektorienteret? Hvordan får vi flere med?
Vi prøver at bruge vores vedtagne udviklingsstrategi som afsæt til nye og involverende projekter, f.eks. som ”fødselshjælper” til
nye initiativer som vi gjorde med Kogræsserforeningen og Hjertestarterforeningen (markedsføring af os som samarbejdspartner).
Møder: Selvjustits, så vi ikke gentager os
selv. Engagement i det, vi er optaget af.
Valgår: Brug udviklingsstrategien hen over
sommeren, kommentarer via Facebook mv.

c) Nytilflyttere v/Eske
Jf. mail og oplæg.

Enighed om at vi støtter et forslag om at invitere nytilflyttere til et arrangement. Drøftes
på næste møde under ”Udviklingsstrategi”.

Mødet afsluttes med vedtægtsbestemt dagsorden: årsredegørelse (ca. 5 tema-billeder +
ultrakort mundtlig redegørelse), regnskab
mv. plus omtale af lokalrådsvalget i november.
Den skriftlige redegørelse lægges efterfølgende på hjemmesiden.
Formøde i uge 6. SSIF kontaktes mht. samlet
planlægning

d) De Små Fisk, Gudenåprojekt og naturaktivitetsplads v/Bjørk/Stine
Bevilling. Nyt fra Bendt og/eller Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget?
6. Sager til efterretning

Fremmøde for udvalget den 8. marts 2017.
Ansøgning til puljen med lokalt initierede
midler/aktiviteter. Projektbeskrivelsen må
offentliggøres.
Kl. 21.20-21.35

a) Udviklingsstrategi v/Helle

Husk udviklingsstrategien til borgermødet.

b) Naturstyrelsens driftsplanlægning
v/Helle
Udtalelse sendt, kvittering modtaget

Orienteret.

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

Orienteret.

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

Orienteret.

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



Møde Samarbejdsforum Sejs-Svejbæk
= borgmestermøde 17. januar 2017
Overlevering af juletræ-historie til HC

8. Kommunikation

Kl. 21.35-21.40
Jf. pkt. 5 a)

Kl. 21.40-21.50

a) ForeningsNyt (deadline 20. februar og
20. marts 2017). Hvilke aktuelle opfordringer kan medtages?

Borgermøde, kommuneplan, brug video mv.
fra kommuneplan-siden.

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

Tjek billeder fra Facebook i forbindelse med
årsredegørelse!

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase

Intet nyt.

9. Kommende møder, dagsordenforslag
til næste møde den 15. marts 2017 og
den 5. april 2017

Kl. 21.50-21.55

”Tema”-møde efter borgermødet: Evaluering
og strategi mht. kommuneplan-høringssvar
(ekstra temamøde eller?).
Ordinært møde: Valgstrategi. Tur i felten.
Torvedag?

Dagsorden jf. pkt. 5 b).
Husk: jubilæumsfest i Idrætsforeningen den
20. maj 2017 med aktiviteter i uge 20.

10. Eventuelt

Kl. 21.55-22.00
Kajak-anløbsbro ved Sejs Engen er godkendt.
Tak for indsatsen, blomst til Karen.

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

