Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 5. april 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, Aase I. Madsen, Klaus
Kirkegaard, Kirsten Kristensen, Eske Eskesen

Fraværende med afbud:

Stine Degn Schölarth, Bjørk Fredslund Andersen

Dagsorden

Referat

1. Underskrift af referat

Fra de tre seneste møder, udsat.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Korte meddelelser siden sidst

Kl. 19.05-19.20

a) Formand

Henvendelser, post mv.:
 15.2.: MJA om selvstændige Sejs-Svejbæk
 22.2.-9.3.: Diverse om borgermøde
 26.2.: Borgermøde om Friluftsstrategi
 7.3.: Manuelle cykeltællinger udskudt
 7.3.: Om ældre nytilfllyttere
 29.3.: Lokalrådets deltagelse visionsplan
 3.4.: Trafiksikkerhedsplan i høring
 5.4.: Torvedag-invitation
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde den
1. februar 2017 fremvises.

b) Næstformand

Intet nyt.

c) Kasserer

Lokalrådsvalg 2013 – fik vi tilskud til husleje
og kan det evt. gentages?

d) Sekretær

Intet nyt.

e) Henvendelser fra borgere
- Om kommuneplanen: speedwaybane, udstykninger og jernbane bl.a.

Helle – og andre – har fået rigtig mange henvendelser fra borgere i forbindelse med kommuneplanen, både direkte og via telefon.

f) Tryghedsambassadør
- Om deling af gerningspersoner, offerrådgivning, tricktyve, nyhedsbrev
om hæler, motorcykler, ANPG og nyt
fra anklagemyndigheden

Orientering. Vi fastholder hidtidig praksis med
kun at dele få, relevante oplysninger. Nyhedsbreve kan formidles på hjemmesiden.

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

Temamøde for lokalråd den 27. april 2017 kl.
17-19, hvem deltager? Tilmelding senest 19.
april 2017. Om Lokalområder med kant, lokalrådsvalg (oplæg v/os) og netværk. Helle, Aase
og evt. andre deltager.

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

Kl. 19.20-19.45
Skiltningen er der fortsat i forbindelse med en
indhegning, som er etableret på tværs af of-

skiltning bag Stoubjerg.

fentlig sti. Sagen kører.

b) Klima v/Aase
Møde 27. februar 2017.

Klimagruppen har stadig planer om et lokalt
arrangement i starten af 2018, når den nye
affaldssortering rulles ud i Sejs-Svejbæk.

c) Trafiksikkerhed v/Kirsten.
Manuel cykeltælling udsat. Se Vej- og
Trafik, sag 7, vedr. cykelplaner.

Orienteret.

5. Sager til beslutning

Kl. 19.45-21.20

Udviklingsstrategien og vitaminerne, de
aktuelle emner/temaer v/alle
a) Nytilflyttere v/Eske
Udsat fra februar. Jf. mail og oplæg,
desuden input vedr. ældre nytilflyttere.
b) De Små Fisk, Gudenåprojekt og
naturaktivitetsplads v/Bjørk/Stine
Status.
c) Fødselshjælper for?
Visionsgruppen, der arbejder med
SSIF’s visionsplan Stine deltager, Helle er backup.
d) Kommunikation om do.
Hvad skal på Facebook mv.?
e) Næste mødes vitaminindsprøjtning

a) Drøftet. Forskellige muligheder overvejes,
samarbejdsforum aktiveres senere.
b) Stort behov for almindelig vedligeholdelse
ved De Små Fisk, bl.a. på grund af de utidssvarende toiletter. Toiletvogne? Soppeindhegning er ikke vedligeholdt. Henvendelse til Kultur-Fritid om, at det er et stort behov, som er
særlig presserende i år pga. Regatta, Kulturby,
turister m.v.
c) Vi er med i det fortsatte arbejde vedrørende
Visionsplanen (Stine). Vi deltager desuden i
SSIF’s jubilæum i maj.
d) Aktuelt.
e) Der er ikke behov for mere lige nu.

f) Kommuneplan v/Helle
Høringssvar indsendt. Kvittering afventes.

Vi skal reagere offentligt umiddelbart efter
godkendelsen af kommuneplanen. Mødet i juni
rykkes til den 14. juni 2017 pga. PMK-møde.

g) Høringer:
Nedsættelse af vandråd.
Frist 3. april 2017, overskredet. Ikke
vores opgave.
Trafiksikkerhedsplan i høring
Høringsfrist den 15. maj 2017.
Spildevands-tillæg Lynggårdsvej
Høringsfrist 29. maj 2017

Drøftet.
Trafiksikkerhedsplan: Vi kan bakke op om planen, og vi sender høringssvar. Kirsten/Helle.
Spildevandstillæg: Klaus undersøger. Vi sender
formentlig ikke høringssvar.

h) Borgermødet den 15. marts 2017
Evaluering.

Vi havde et rigtig vellykket borgermøde, god
men også tidskrævende forberedelse. En god
form, som lagde op til konstruktiv debat ved
bordene, hvilket også gav mulighed for en detaljeret opsamling. Godt samspil med samarbejdspartnere. Fint med deltagelse af flere
politikere.

i) Lokalrådsvalg og rådets sammensætning v/Helle
Annette Kubel har anmodet om at fratræde sin post som suppleant pga. sin

Vi tager det til efterretning. Vi har ikke behov
for at vælge ny suppleant p.t.
Op til lokalrådsvalget skal vi være synlige. Vi
sætter gang i forberedelserne efter sommerfe-

jobsituation. Der er pt. ikke flere suppleanter.
Lokalrådsvalg november, handlinger?
6. Sager til efterretning

rien, når det begynder at blive aktuelt.

Kl. 21.20-21.35

a) DAB radio/mobildækning v/Eske

Orienteret. Der er tilsyneladende kun problemer ganske få steder. Vi afventer udbygningen
af Svejbæk Nord inden evt. handling.

b) 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 SejsSvejbæk

8. Kommunikation

Kl. 21.35-21.40
Intet nyt.

Kl. 21.40-21.50

a) ForeningsNyt (deadline 20. april og
20. maj 2017). Hvilke aktuelle opfordringer kan medtages?

Evt. kommuneplanen (vedtages 26. juni).
Nytilflyttere, behov for aktiviteter eller andet?
Vi ved ikke hvem der flytter hertil – men kan
måske gøre noget andet. Udviklingsstrategien,
er informationsniveauet OK? Himmelbjergruten? Torvedagen 6. maj.

b) Presse/fotos. Husk altid: hverdagsbilleder til årsredegørelsen

Vi har en del billeder fra borgermødet.

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase
Hjemmesiden er opdateret. Mange
nye FB-følgere pga. borgermøde mv.
Skoledebat på FB igen.

Helle har opdateret hjemmesiden, dejligt.

9. Kommende møder, dagsordenforslag
til næste møde den 7. juni 2017

Kl. 21.50-21.55

Torvedag den 6. maj 2017. Jubilæum i SSIF
uge 20, finale den 20. maj 2017.
Valgstrategi. Tur i felten.

Næste møde rykkes til den 14. juni 2017.
Vi deltager i torvedagen, vi går rundt på pladsen ligesom sidste år.
SSIF jubilæum – vi kan evt. deltage med en
stand, evt. med lidt materiale.
Tur i felten – sommertur?

10. Eventuelt

Kl. 21.55-22.00
Intet.

Husk abonnement på Silkeborg Kommunes nyhedsbreve, hvor man kan få meget god information om Sejs-Svejbæk.
NB: Togdrift og letbane-linje, opmærksomhed.

