Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 4. oktober 2017
Tid og sted for ordinært møde:
Mødeleder
Referent
Deltagere
Fraværende med afbud:
Dagsorden
1. Underskrift af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Korte meddelelser siden sidst
a) Formand

Kl. 19.00-22.00 i Multihuset
Helle Præsius Busk
Aase I. Madsen
Helle Præsius Busk, Klaus Kirkegaard, Aase I.
Madsen, Eske Eskesen, Stine Degn Schölarth
Kirsten Kristensen
Referat

Kl. 19.35-19.45
Henvendelser, post mv.:
∗ 16.8.: Om bom-anlægget ved Borgdalsvej
∗ 17.-21.8.: Om De Små Fisk-partnerskab
∗ 28.8.: Reaktion digitalt ForeningsNyt
∗ 28.8.: Om bådisætning
∗ 28.8.-28.9.: Cykeltælling 5.9.
∗ 8.9.-ff.: Debat om udstykninger
∗ 14.-28.9.: Korrespondance vælgermøde
∗ 2.-4.10.: Økonomiadministration D.S.Fisk
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde den
16. august 2017 fremvises.

b) Næstformand
c) Kasserer
d) Sekretær
e) Henvendelser fra borgere
Vedr. fældningen ved Borgdalsvej,
både politikere, naboer m.fl.
Vedr. vælgermøde
f) Tryghedsambassadør
- Om anmeldelse af tyveri, stjålne
gasflasker og twitter, findes på hjemmesiden.
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.
Nærdemokratikonference den 30.
september 2017 om 10 år med Danmarks bedste nærdemokrati.
4. Nyt fra arbejdsgrupperne

Intet nyt.
Vi har fået 2.000 kr. ekstra fra kommunen
pga. få pulje-ansøgninger.
Intet nyt.
Orienteret. Mange borgerhenvendelser m.m.
siden sidst.

Se hjemmesiden.

VTU 11.9.2017: Sag 6 Godkendelse af Cykelhandlingsplanen 2017, strækningen Sejs-Silkeborg er nævnt i sagsfremstillingen.
NDU 11.9.2017: Nyhedsbrev samt bilag om
yderligere tilskud på 2.000 kr. til lokalrådene i
2017, temamøde om kommuneplan den 30.8.
samt nærdemokratikonference den 30.9.2017.

Kl. 19.45-19.50

a) Natur v/Helle
Flere deltog i partnerskabsmøde om
De Små Fisk den 21. august 2017.
Status vedr. trapper på Sejs Hede.
Se pkt. 5 h) vedr. sti bag Stoubjerg
b) Klima v/Aase
Intet møde siden sidst?
c) Trafiksikkerhed v/Kirsten
Cykeltællingen den 5. september
2017, se på hjemmesiden.

5. Sager til beslutning
Udviklingsstrategien og vitaminerne, de
aktuelle emner/temaer v/alle
a) Vælgermøde den 10. oktober
2017 i Multihuset v/Aase m.fl.
Mødets opbygning, hjælpere mv. Opfordring til valgopstilling.
Mail fra DR, som i forbindelse med det
kommende kommunalvalg sætter fokus på frivillighed, formidling?

b) De Små Fisk, Gudenåprojekt og naturaktivitetsplads v/Stine
170910 Lokalrådets brev til Silkeborg
Kommune vedr. tilsagn om økonomisk
støtte og 171002 Respons fra kommunaldirektør Lone Lyrskov. Handling
fremadrettet.

Naturgruppen mødes inden årets udgang.
Trapperne på Sejs Hede: Arbejdet er ikke
kommet i gang endnu, det sker måske til april.

Klimagruppen mødes inden årets udgang, bl.a.
som forberedelse til arrangement om affaldssortering forår 2018.
Der er kommet resultater fra cykeltællingen.
Tællingen viser bl.a. at Sejs-Svejbæk har det
største antal cyklister uden for Silkeborg by
blandt de steder, der er blevet talt.
Kl. 19.50-21.20

Alle partier + Teresa kommer. Plan for debatten: oplæg v/politikere, rundt i grupper ved
væggen, politikere to og to (vi bestemmer
hvem sammen, 5 grupper), folk går rundt og
spørger ud fra oplæg, Henrik Thiesen styrer
herefter debatten. Starter med en opsummering fra de enkelte politikere, herefter almindelig debat. Helle byder velkommen og takker af.
Mødets temaer:
∗ Skole/institutioner
∗ Naturen i Sejs-Svejbæk
∗ Vækst/udstykning
∗ Trafik/infrastruktur
∗ Vores udviklingsstrategi
Som lokalråd står vi for at arrangere, invitere
og sørger for PR omkring mødet, så vi opfordrer Visionsgruppen m.fl. til at være aktive
omkring at stille spørgsmål på selve mødet.
Kandidaterne må medbringe valgmateriale.
Kaffe, te m.v. kan købes under rundtur. Klaus
køber kasketter eller lignende til debatten i salen. Opstilling med panel, stole og ”hjørner”.
”Hvad har I hørt?” som oplæg til paneldebatten, ca. kl. 20-21, Helle afrunder (reklame for
lokalrådsvalget)!
Aase sender mail til politikerne. Stine kontakter Visionsgruppen. Kirsten aftaler med Flemming i Multihuset inkl. teknik.
Silkeborg Kommune bidrager ikke med administrativ støtte. Meget usædvanligt! Hvad gør vi?
Ingen afklaring på mødet.
Planer om offentlig bådisætning ved De Små
Fisk – orienteret.

c)

d)
e)
f)

Desuden 170829 Lokalrådets kommentar til bådisætning ved De Små
Fisk. PMK har den 25.9.2017 besluttet: ”Der arbejdes videre med undersøgelse af muligheden for etablering
af nyt offentligt isætningssted øst for
De Små Fisk. Beslutningen fra 2016
om begrænsning af isætning for
større motorbåde ved Ludvigslyst vurderes senere, når konsekvenserne af
en øget formidling af isætningsmuligheder og eventuelt nyt isætningssted
ved De Små Fisk kendes”.
Fødselshjælper for?
Visionsgruppen, der arbejder med
SSIF’s visionsplan – er der nyt?
Mænds Mødesteder ved Nåege.
Kommunikation om do.
Hvad skal på Facebook mv.?
Næste mødes vitaminindsprøjtning
Lokalrådsvalg v/Helle
Planlægning jf. køreplan på hjemmesiden. Kandidater?

g) Juletræsopsætning v/Klaus/Aase
Opsættes den 1. og tændes den 2.
december 2017. Annoncering, hvem
gør hvad?
h) Udtalelse til besigtigelsesnotat
vedr. spærring v. Stoubjerg v/Helle
og Kirsten. Se bilag.
i) Høringer:
Offentlig debat vedr. lokalplan 36-004
v/Borgdalsvej og Langdalsvej pga.
fældning, se Sejs-Svejbæk INFO.
Nyt bådisætningssted v/De Små Fisk,
se pkt. 5 a).
Vandmiljø: Høring af udkast til regulativ for grøft ved Valdemarsvig, frist 8.
november 2017.
j) Pris som årets lokalområde
v/Eske/Helle.
Vium-Hvam vandt.

Orienteret.

Facebook, når Aases indbydelse er klar.
Opfølgning på vælgermøde og lokalrådsvalg.
Møde ang. valg i starten af november, kandidater skal være med til planlægningen.
Stine, Klaus, Eske og Aase genopstiller.
Helle og Kirsten genopstiller ikke. Vi siger et
foreløbigt tak for indsatsen. Helle tilbyder at
fortsætte som webmaster i 2018.
Vi fortsætter indsatsen med at skaffe kandidater. Flere er kontaktet, men ingen er sikre
endnu.
Klaus har skaffet et juletræ, som sættes op
fredag 1. december kl. 14. Klaus, Aase m.fl.
kontakter de relevante parter og mulige sponsorer.
Udsat.

Helle deltager i nabo-møde den 10. oktober.
Vi sender (formentlig) ikke høringssvar ang.
vandmiljø, Stine tjekker.

Tillykke til vinderne.

6. Sager til efterretning
a) Høringer: Cykelhandlingsplan
170629 Høringssvar. Se pkt. 3 g)
b) Forbedring af lokaliteter langs Gudenåen v/Helle
PMK har frigivet midler til udbygning
af publikumsfaciliteter (toiletter) ved
Ludvigslyst, ikke påbegyndt.
c) Stier i Sejs-Svejbæk v/Helle
Stikortet skal justeres jf. Himmelbjergrute-kortet (NB stien ved Georg
Krügers Vej, Langdalsparken mv.).

Kl. 21.20-21.35
Orienteret. Mail til Frank Borch-Olsen mht.
fartdæmpende kegler på Sejsvej.
Orienteret.

7. Status vedr. igangværende sager,
orientering v/Helle
• (Møde Samarbejdsforum Sejs-Svejbæk) = visionsplanarbejdet
• 179828 ForeningsNyt-kommentar,
vedr. overvejelser om digitalisering.

Kl. 21.35-21.40

8. Kommunikation
a) ForeningsNyt (deadline 20. oktober og
20. (22.?) november 2017). Hvilke
aktuelle opfordringer kan medtages?
b) Presse/fotos. Husk altid: hverdagsbilleder til årsredegørelsen
c) Hjemmeside og Facebook v/Helle

Kl. 21.40-21.50
November: Vælgermøde, juletræ, opstillede
kandidater. December: Lokalrådsvalg (resultat)
Presse om vælgermøde og lokalrådsvalg.

9. Kommende møder, dagsordenforslag
til næste møde den 6. december
2017
Afrunding af denne lokalrådsperiode, evt.
verserende sager.

Kl. 21.50-21.55

10. Eventuelt

Kl. 21.55-22.00

Udsat til senere, sker så vidt muligt inden nyt
lokalråd tiltræder.

Orienteret.
Orienteret, vi har sendt mail med vores holdning, ingen ændringer pt.

Opdateres løbende med bl.a. vælgermøde, lokalrådsvalg og juletræstænding.

Fire år – hvad er sket. December-møde hos
Klaus, herefter spisning på Ludvigslyst.

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

