
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Møde onsdag den 16. august 2017 

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 19.00-22.00 i Multihuset 

Mødeleder Helle Præsius Busk 

Referent Do. 

Deltagere Helle Præsius Busk, Kirsten Kristensen, Klaus 

Kirkegaard, Eske Eskesen, Stine Degn 

Schölarth. 

Fraværende med afbud: Aase I. Madsen 

Dagsorden Referat 

1. Kommuneplan 2017, besøg af 

byplanansvarlig Peter Magnussen 

Gennemgang af konsekvenserne af den 

godkendte kommuneplan. Se lokalrådets 

høringssvar og kvitteringen i 

høringsnotatet. 

Kl. 19.00-19.30 

Peter gennemgår forslag og ønsker. Mange er 

ikke blevet imødekommet. Campingpladsen i 

næste kommuneplan. 

 Jernbanen: Byrådet beder om at få sat en 

VVM-undersøgelse i gang vedr. linjeføring 

hurtigst muligt. 

 Carls Skov: Forslaget ikke gennemført.  

 Området ved jernbaneoverskæringen: Tæt-

lav. Der skal være plads til trafikløsning, 

fremgår af rammen. Ikke kombination af 

erhverv og bolig. 

 Motorsportsbanen: Forslaget ikke 

gennemført. 

 Vejføring i strukturplanen for Svejbæk 

Nord må rykkes mod nord. 

 36-004, i høring 2018: Meget vand mod 

nordvest. Bygherres første udkast 

behandlet i PMK, krav om parcelhuse samt 

tæt-lav bebyggelse.  

 Nyt bådisætningssted: Peter kontakter 

Miljøsektionen vedr. høring af lokalrådet. 

 Ludvigslyst: Lille toiletbygning ved P-

pladsen er undervejs. 

Kommuneplan: I orden på hjemmesiden pr. 1. 

oktober 2017, brev udsendes til den tid. 

 

2. Underskrift af referat Udsat 

3. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

4. Korte meddelelser siden sidst Kl. 19.35-19.45 

a) Formand Henvendelser, post mv.: 

 15.6.: Om vedligeholdelse v/De Små Fisk 

 17.6.: Om læserbrev vedr. helhedsløsning 

 18.6.: Om deltagelse i visionsgruppe 

 22.6.: Byrådets bevilling til De Små Fisk 

 22.6.: Om kommuneplan-kommentarerne 

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


 3.7.: Indbydelse til lokalrådstemamøde  

 14.7.: Manuelle cykeltællinger 

Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde den 

14. juni 2017 fremvises. 

b) Næstformand Intet. 

c) Kasserer Ca. 5.100 kr. i kassen inden valg og møder. 

d) Sekretær Intet. 

e) Henvendelser fra borgere  Intet. 

f) Tryghedsambassadør 

- Om tyveri fra varebiler, film om net-

trusler, løse hjulbolte, undgå 

tricktyveri og indbrud samt hjælp til 

politiet, findes på hjemmesiden.  

Orienteret. 

g)  Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder 

samt nyhedsbreve. Vej- og 

Trafikudvalgets (VTU) møder. Plan-, 

Miljø- og Klimaudvalgets (PMK) 

møder.  

Temamøde for lokalråd den 30. 

august 2017 om kommuneplan. 

 

Hvem deltager i temamødet den 30. august? 

Helle, Kirsten, Eske, Aase 

5. Nyt fra arbejdsgrupperne Kl. 19.45-19.50 

a) Natur v/Helle 

Intet møde siden sidst, inviteret til 

partnerskabsmøde om De Små Fisk. 

Status vedr. trapper på Sejs Hede og 

sten ved Ludvigslyst ønskes.  

Der er endnu ikke sket noget på Sejs Hede. 

Der er sat sten ved Ludvigslyst. 

b) Klima v/Aase 

Intet møde siden sidst? 

Udsat. 

c) Trafiksikkerhed v/Kirsten 

Cykeltælling den 5. september 2017. 

 

Steder: P. Malmkjærs Vej, Brugsen, Sejs 

Skole, Kildevej, Borgdalsvej. Kirsten 

koordinerer. 

Fremskridt vedr. cykelsti ved banen. 

  

6. Sager til beslutning Kl. 19.50-21.20 

Udviklingsstrategien og vitaminerne, de 

aktuelle emner/temaer v/alle 

a) De Små Fisk, Gudenåprojekt og 

naturaktivitetsplads v/Stine/Helle 

Bevilling godkendt! Der er indkaldt til 

partnerskabsmøde den 21. august 

2017, inkl. lokalråd og naturgruppen. 

Tovholderrollen er overdraget til 

Stine. Bendt har holdt møde med 

kommunen vedr. bevilling mv.   

170423 Brev vedr. vedligeholdelse af 

a) Indbydelse sendt ud, mødet afholdes i 

Multihuset.  

Lokalrådet yder tilskud til projektets 

administration på 1.000/1.500 kr. 

Bendt arbejder videre med 

projektfinansieringen.  

b) Møde afholdt den 15. august 2017. God 

energi. Mountainbikebane nævnt. 

Hjerterum i første etape. 

c) Partnerskabsmødet, mulighed for at yde 

økonomisk støtte. 

http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/Nyhedsbreve/Tryghedsambassadoer
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://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek%20Lokalraad/Dokumenter2017/Udtalelser2017/Diverse/170423%20Brev%20vedligeholdelse%20v%20De%20Små%20Fisk.pdf


De Små Fisk, 170615 svar. 

b) Fødselshjælper for? 

Visionsgruppen, der arbejder med 

SSIF’s visionsplan – er der nyt? 

c) Kommunikation om do. 

Hvad skal på Facebook mv.? 

d) Næste mødes 

vitaminindsprøjtning 

d) Intet (valg mv.) 

e) Lokalrådsvalg v/Helle 

Planlægning jf. køreplan (kommer på 

hjemmesiden). Kandidater? 

ForeningsNyt, nyhedsbrev – vi har brug for 

kandidater. Vil du være med til at påvirke 

udviklingen nord for banen?  Tre spørgsmål i 

stil med borgermødet? Vores vision. Skolen? 

Plejecenteret? Understøtte lokale projekter 

(f.eks. De Små Fisk), vejforhold? Har du lyst at 

høre mere, så henvend dig til et af lokalrådets 

medlemmer. Frist 21. oktober, offentliggørelse 

ca. 7. november. Tjek på hjemmesiden.  

f) Vækst fordrer helhedsplan ved 

Sejs Skole v/Helle 

170618 Mail til byrådspolitikere, bilagt 

lang udgave af læserbrev fra Morten 

Hæk, se hjemmesiden. 

Orienteret. 

g) Høringer: 

Lokalplan 36-004 v/Borgdalsvej og 

Langdalsvej, frist ??? NB: 

Daginstitution indenfor området? 

Nyt bådisætningssted ved den lille 

rundkørsel v/De Små Fisk (udsat). 

Lokalplan 36-004 kommer ikke til høring i 

denne lokalrådsperiode.  

Bådisætningssted: Projekt De Små Fisk 

handler om friluftstemaet, ikke motorbåde, det 

vil medføre parkering på P-pladsen. Mulighed 

ved Sejlklubben, kapacitet. Folk vil i Julsø, 

hvad med isætning i Laven?  

h) Pris som årets lokalområde 

v/Eske/Helle. 

170731 Indsendt ansøgning vedr. 

Årets lokalområde 2017 (se 

annonceringen på Silkeborg 

Kommunes hjemmeside) 

  

Orienteret, vi afventer. 

7. Sager til efterretning Kl. 21.20-21.35 

a) Høringer: 

Cykelhandlingsplan 

170629 Høringssvar 

Orienteret. 

b) Forbedring af lokaliteter langs 

Gudenåen v/Helle 

PMK frigiver midler til udbygning af 

publikumsfaciliteter (toiletter) ved 

Ludvigslyst, status? 

Peter orienterede under pkt. 1. 

c) Stier i Sejs-Svejbæk v/Helle 

Stikortet skal justeres jf. 

Himmelbjergrute-kortet (NB stien ved 

Orienteret. 

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=1MAo74017RDJFP1-z0qSmYeQEwUdbaCP5K49Os2KG3dQ
https://drive.google.com/open?id=0B6NJra-fQwnfd25yOGVOT25tb2M
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/Lokalraadet/Lokalraadsvalg
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/Projekter-visioner/Udtalelser-til-diverse-emner
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek-Lokalraad/Dokumenter2017/Udtalelser2017/Diverse/Indstillingsskema_Sejs-SvejbkLokalrd.pdf?la=da
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek-Lokalraad/Dokumenter2017/Udtalelser2017/Diverse/Indstillingsskema_Sejs-SvejbkLokalrd.pdf?la=da
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Vind-prisen-for-aarets-lokalomraade-2017
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Vind-prisen-for-aarets-lokalomraade-2017
http://sitecore.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/02BECF93BC0C409CB0C6C916E1487692.ashx
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Nyheder-Veje-trafik-og-transport/Cykelhandlingsplan-i-horing
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek-Lokalraad/Dokumenter2017/Udtalelser2017/170629_Hringssvar_SSL_Cykelhandlingsplan.pdf?la=da


Georg Krügers Vej, Langdalsparken 

mv.). 

 

7. Status vedr. igangværende sager, 

orientering v/Helle 

Kl. 21.35-21.40 

 

 (Møde Samarbejdsforum Sejs-

Svejbæk) = visionsplanarbejdet 

 

Orienteret 

8. Kommunikation Kl. 21.40-21.50 

a) ForeningsNyt (deadline 20. august og 

20. september 2017). Hvilke aktuelle 

opfordringer kan medtages?  

Partnerskabsmøde De Små Fisk (giv en 

skærv), lokalrådsvalg (se under pkt. 6 e)) 

b) Presse/fotos. Husk altid: 

hverdagsbilleder til årsredegørelsen 

- 

c) Hjemmeside og Facebook v/Helle 

 

Aktuelt. 

9. Kommende møder, dagsordenforslag 

til næste møde den 4. oktober 2017 

Kl. 21.50-21.55 

Valg, planlægning. Tur i felten? 

 

Det sædvanlige.  

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. 

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

