
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Møde onsdag den 14. juni 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 Kir-

kegaard, Kirsten Kristensen, Eske Eskesen, Sti-

ne Degn Schölarth. Pkt. 1: Morten Hæk 

Fraværende med afbud: Bjørk Fredslund Andersen 

Dagsorden Referat 

1. Orientering vedr. Sejs Skoles situa-

tion v/Morten Hæk 

Præsentation om behov for kapacitets-

udvidelse, fremvist for Børne- og Un-

geudvalget den 6. juni 2017. 

Kl. 19.00-19.30 

Morten Hæk opridsede den aktuelle situation: 

 Akut etablering af 35 nye institutionspladser 

i Sejs-Svejbæk 

 Behov for at gøre det samlede byråd op-

mærksom på, at Sejs-Svejbæk har brug for 

en helhedsløsning (SSIF, skole, institutioner) 

 Lokalområdet (skole, forening, institutioner) 

vil gerne bidrage med idéer til at sikre sam-

menhæng mellem akut, kort og langsigtede 

løsninger 

 Væsentligt at tage de rigtige skridt i den 

rigtige rækkefølge, så man ikke spænder 

ben for den bedste løsning. 

Morten offentliggør læserbrev om at høre de 

involverede i lokalområdet og at vælge de rigti-

ge løsninger i den rigtige rækkefølge.  

Lokalrådet retter henvendelse til Byrådet inden 

den 20. juni 2017 med henvisning til læserbre-

vet og med bemærkning om at tale med inte-

ressenterne, inden der handles – og vær åben 

for løsninger, der ikke indenfor de eksisterende 

rammer, for der er ikke plads. 

Henvisning til indkomne svar fra borgermøde. 

2. Underskrift af referat Fra de seneste møder.  

3. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

4. Korte meddelelser siden sidst Kl. 19.35-19.45 

a) Formand Henvendelser, post mv.: 

 23.4.: Om Natura 2000 handleplan 

 24.4.-16.5.: Om skilte og stier 

 26.4.: Om teletaxi og kollektiv trafik 

 5.5.: Om Himmelbjergrutens indvielse 

 11.5.: Invitation til Frivilliges Festdag 

 16.5.: Nyt om Nordskovvej 

 7.6.: Referat borgernetværk, ældre  

Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde den 

https://drive.google.com/open?id=0B6NJra-fQwnfOTY4azR4aFc3QVE
https://drive.google.com/open?id=0B6NJra-fQwnfOTY4azR4aFc3QVE
https://drive.google.com/open?id=0B6NJra-fQwnfOTY4azR4aFc3QVE


5. april 2017 fremvises. 

b) Næstformand - 

c) Kasserer Økonomien er i orden. 

d) Sekretær Intet nyt 

e) Henvendelser fra borgere  

- Om Sejs Skole, visionsplan, jern-

bane mv. 

Orienteret. 

Eske vedr. mobilnetværk, der er rettet henven-

delse til ministeren 

f) Tryghedsambassadør 

- Om digitalt selvforsvar (app), 

veksle-tricktyveri, falske telefonsel-

skaber samt hjælp vedr. maritim 

sikkerhed, findes på hjemmesiden. 

Interview. Planlagt møde 6. juni 

2017 aflyst. 

Aase deltog den 2. maj 2017 i et interview om 

mobile politistationer, fint og velforberedt af to 

studerende fra Aalborg Universitet i samarbejde 

med Midt- og Vestjyllands Politi. 

g)  Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) mø-

der samt nyhedsbreve. Vej- og Tra-

fikudvalgets (VTU) møder. Plan-, 

Miljø- og Klimaudvalgets (PMK) mø-

der.  

Temamøde for lokalråd den 27. april 

2017 om Lokalområder med kant, 

lokalrådsvalg og netværk. Næste 

temamøde er 30. august 2017.  

 

Peter Magnussen er inviteret til vores næste 

møde (den 16. august 2017, se punkt 9).  

Vellykket møde for lokalrådene, Helle har mate-

riale fra mødet. Det kan være relevant for os 

ved en senere lejlighed. 

5. Nyt fra arbejdsgrupperne Kl. 19.45-19.50 

a) Natur v/Helle 

Intet møde siden sidst. Diverse om 

Sejs Hede, trapper og stispærring. 

Sten ved Ludvigslyst ønskes.  

Der er bestilt træ, så arbejdet med renovering 

af trapperne går i gang.  

Der kommer sten ved Ludvigslyst, så der ikke 

kan parkeres på græsplateauet.  

b) Klima v/Aase 

Intet møde siden sidst 

Skybrud i weekenden – de store regnmængder 

gav oversvømmelser, men med regn i det om-

fang vil det være uundgåeligt. 

c) Trafiksikkerhed v/Kirsten. 

Status vedr. Borgdalsvej. Se Vej- og 

Trafik, sag 7, vedr. cykelplaner. 

 

Planen fra Silkeborg Kommune er at etablere en 

dobbeltrettet cykelsti på strækningen. Man ven-

ter på, at grunden kan blive solgt. 

6. Sager til beslutning Kl. 19.50-21.20 

a) Lokalrådets sammensætning 

v/Helle 

Bjørk har anmodet om at udtræde af 

lokalrådet. Anmodningen skal god-

kendes på et møde. 

Konstituering af næstformand. 

Godkendt. Kirsten er ny næstformand. 

Vi har ingen suppleanter i øjeblikket men laver 

ikke noget borgermøde med suppleringsvalg så 

kort tid før lokalrådsvalget. I stedet engagerer 

vi de kandidater, som vi forhåbentlig får i løbet 

af efteråret. 

Udviklingsstrategien og vitaminerne, 

de aktuelle emner/temaer v/alle 

b) De Små Fisk, Gudenåprojekt og 

b) Tovholder for De Små Fisk-projektet, skal 

være medlem af lokalrådet og af naturgrup-

pen. Bjørk er som menigt medlem af natur-

http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/Nyhedsbreve/Tryghedsambassadoer
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Naerdemokratiudvalget
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/Vej-og-Trafikudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2017/Vej-og-Trafikudvalget/2017/13marts1230
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2017/Vej-og-Trafikudvalget/2017/13marts1230


naturaktivitetsplads v/Stine/Helle 

170423 Brev vedr. vedligeholdelse 

af De Små Fisk, svar ikke modtaget. 

Status, opfølgning på kort møde.  

c) Fødselshjælper for? 

Visionsgruppen, der arbejder med 

SSIF’s visionsplan. Mundtlig opdate-

ring fra gruppen. 

d) Kommunikation om do. 

Hvad skal på Facebook mv.? 

e) Næste mødes vitaminindsprøjt-

ning 

gruppen naturligvis velkommen til fortsat at 

deltage i projektet. Bendt Nielsen oplyser, at 

forprojektet vedr. De Små Fisk er afsluttet. 

Det samme partnerskab fortsætter, men nu i 

en ny fase. Vigtigt at projektet er forankret i 

lokalrådet med adgang til byrådet m.v. Stine 

er ny tovholder. Hun laver, sammen med 

Helle, en overdragelsesforretning med Bjørk. 

Beslutning og forhåbentlig en bevilling på 

vej til De Små Fisk i økonomiudvalget og vi-

dere til Byrådet den 26. juni 2017. 

Fællesmøde med partnerskabet samt natur-

gruppe og lokalråd efter sommerferien. 

Bendt ønskes fortsat som projektleder og 

dermed fundraiser. Tovholderrollen indebæ-

rer kommunikation til bl.a. partnerskabet og 

lokalrådet, men ikke fundraising. 

c) Et godt møde mellem Multihus-fonden og 

visionsgruppen, Helle orienterede. Stine er 

kontaktperson fra lokalrådet.  

d) Byrådsbeslutning om De Små Fisk. 

e) ?  

f) Kommuneplan v/Helle 

Høringssvar indsendt. Kvittering kan 

læses på kommuneplan-siden. Be-

slutning om reaktion. 

Nyhedsbrevet skal bl.a. handle om hvad vi fik 

igennem i kommuneplanen. 

Helle sender mail til Peter ang. enkeltpunkter i 

kommuneplanen, hvor svaret er uklart.  

g) Høringer: 

Trafiksikkerhedsplan i høring  

Høringssvar. 

Spildevands-tillæg Lynggårdsvej 

Intet høringssvar er sendt. 

Cykelhandlingsplan i høring 

Høringsfrist den 29. juni 2017. 

Taget til efterretning. 

Bemærkning vedr. Spildevands-tillæg Lyng-

gårdsvej: Bassin ligger over nuværende bebyg-

gelses niveau. 

Høringssvar vedr. cykelhandlingsplan som 

kommuneplanhøringssvaret vedr. cykler. 

h) Pris som årets lokalområde 

v/Helle. 

Se pressemeddelelsen, frist 1. au-

gust, opfølgning fra temamøde. 

 

Eske kigger på ansøgningsskemaet 

7. Sager til efterretning Kl. 21.20-21.35 

a) Forbedring af lokaliteter langs 

Gudenåen v/Helle 

PMK frigiver midler til udbygning af 

publikumsfaciliteter (toiletter) ved 

Ludvigslyst, se sag 20, møde 12. ju-

ni 2017. 

Sagen er godkendt. 

b) Stier i Sejs-Svejbæk v/Helle 

Stikortet skal justeres jf. Himmel-

bjergrute-kortet (NB stien ved Georg 

Til orientering. 

http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2017/Udtalelser2017/Diverse/170423%20Brev%20vedligeholdelse%20v%20De%20Små%20Fisk.pdf
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2017/Udtalelser2017/Diverse/170423%20Brev%20vedligeholdelse%20v%20De%20Små%20Fisk.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B6NJra-fQwnfd25yOGVOT25tb2M
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2017/Udtalelser2017/170402_Høringssvar_SSL_Kommuneplan2017.pdf
http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/media/1261479/Sejs-Svejbaek_hoeringsnotat.pdf
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Nyheder-Veje-trafik-og-transport/Trafiksikkerhedsplan-i-hoering
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2017/Udtalelser2017/170501_Høringssvar_Trafiksikkerhedsplan.pdf
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Aktuelle-hoeringer/Spildevandsplan-tillaeg-22
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Nyheder-Veje-trafik-og-transport/Cykelhandlingsplan-i-horing
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Vind-prisen-for-aarets-lokalomraade-2017


Krügers Vej, Langdalsparken mv.). 

 

7. Status vedr. igangværende sager, 

orientering v/Helle 

Kl. 21.35-21.40 

 

 Møde Samarbejdsforum Sejs-

Svejbæk  

 

I dvale pga. visionsplanen. 

8. Kommunikation Kl. 21.40-21.50 

a) ForeningsNyt (deadline 20. juli 

2017). Hvilke aktuelle opfordringer 

kan medtages?  

Kommuneplanen – bl.a. status vedr. motorbane 

og jernbane. Ludvigslyst. Status om De Små 

Fisk.. 

b) Presse/fotos. Husk altid: hverdags-

billeder til årsredegørelsen 

Intet 

c) Hjemmeside og Facebook v/Helle 

 

Intet 

9. Kommende møder, dagsordenfor-

slag til næste møde den 16. august 

2017 

Kl. 21.50-21.55 

Besøg af Peter Magnussen om kommune-

plan, aftale er indgået. Valgstrategi. Tur i 

felten? 

 

- 

10. Eventuelt Kl. 21.55-22.00 

 Intet. 

 

Husk abonnement på Silkeborg Kommunes nyhedsbreve, hvor man kan få meget god informa-

tion om Sejs-Svejbæk. 

NB: Togdrift og letbane-linje, opmærksomhed. 

http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad
http://silkeborgkommune.dk/Special/Tilmeld-nyhedsbrev

