Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 6. december 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. 17.00-19.00 hos Klaus
Helle Præsius Busk
Aase I. Madsen
Helle Præsius Busk, Kirsten Kristensen, Klaus
Kirkegaard, Aase I. Madsen, Eske Eskesen,
Stine Degn Schölarth
Referat
Fra seneste møder, klaret.
Godkendt.
Kl. 17.05-17.15
Henvendelser, post mv.
∗ 4.-10.10.: Om vælgermødet
∗ 6.-31.10.: Om De Små Fisk
∗ 8.10.: Møde grundejere-bygherre
∗ 10.-22.10.: Opstillingsblanketter mv.
∗ 13.10.: Officielt svar vedr. kommuneplan
∗ 20.10.: MJA vedr. byrådsvalg og ønsker
∗ 25.-26.10.: Skriverier om juletræet
∗ 1.11.: Vedr. Tryghedsambassadørnetværk
∗ 7.11.: Vedr. byudvikling, bytorv og skole
∗ 7.11.: Invitation fra MJA (nyt lokalråd)
∗ 22.11.: Nyt fra borgernetværk (nyt SSL)
∗ 28.11.: Underværker-kampagne (nyt SSL)
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde den
4. oktober 2017 fremvises.

b)
c)
d)
e)

Næstformand
Kasserer
Sekretær
Henvendelser fra borgere
Vedr. fældningen ved Borgdalsvej,
både politikere, naboer m.fl.
Vedr. vælgermøde
Vedr. parkering og Sejs Hede
Vedr. bytorv og skole
f) Tryghedsambassadør
- Om indbrudsforebyggelse og DNAmærkning, findes på hjemmesiden.
g) Andre
Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder
samt nyhedsbreve. Vej- og Trafikudvalgets (VTU) møder. Plan-, Miljø- og
Klimaudvalgets (PMK) møder.

Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Mange henvendelser og en meget stor bunke
nyhedsklip denne gang på grund af flere aktuelle sager samt byrådsvalget.

Ny tryghedsambassadør skal udpeges, da
Helle p.t. er den primære kontaktperson.
Orienteret.

4. Nyt fra arbejdsgrupperne
a) Natur v/Helle
Møde den 15. november 2017, se referatet. Ny P-plads v/Borgdalsvej.
Se pkt. 5 i) vedr. sti bag Stoubjerg

b) Klima v/Aase
Møde siden sidst?
c) Trafiksikkerhed v/Kirsten
Korrespondance om kegler på
Sejsvej.

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.
Evaluering, se 171011 Midtjyllands
Avis’ dækning: ”Der skal gøres plads
til 800 nye borgere”.
b) De Små Fisk, Gudenåprojekt og
naturaktivitetsplads v/Stine
ØKE har den 6. november forlænget
tilsagnet om anlægsstøtte. Der er
fortsat ingen afklaring vedr. økonomiadministrationen.
c) Hvad er sket i 2017 – og i hele lokalrådsperioden v/alle
Lokalrådets resultater i denne (og forrige) lokalrådsperiode skal formidles
via hjemmesiden.
d) Fødselshjælper for?
Visionsgruppen, der arbejder med
SSIF’s visionsplan – er der nyt?
e) Kommunikation om do.
Hvad skal på Facebook mv.?
f) Næste mødes vitaminindsprøjtning
Er ikke en sag for dette lokalråd…
g) Lokalrådsvalg v/Helle
Se hjemmesiden. 3 kandidater sprang
fra. Evaluering af valget.

Kl. 17.15-17.30
Lokalrådet er enig med naturgruppen i, at det
er meget følsomt at fælde skov for at etablere
P-plads lige nu pga. fældningen øst for Borgdalsvej. Vi ønsker båse og/eller udvidelse uden
fældning. Forslag om at genetablere P-pladsen
ved nr. 12 + sti til Sejs Hede.
Ikke møde siden sidst, gruppen holder pt.
pause. Redefineres af nyt lokalråd.
Glad for hastighedsbegrænsningen ved De
Små Fisk. Kegle-sagen videre i næste lokalråd.
Overgang ved Borgdalsvej i gang, pengene er
bevilget og vi har haft god korrespondance
med Trafikafdelingen.
Kl. 17.30-18.40

Det blev et vellykket og særdeles velbesøgt
vælgermøde. Næsten for meget succes, at der
kom så mange mennesker, fordi det betød
trængsel til politikersnak og ingen reel pause
undervejs. En plan B næste gang.
Orienteret. Der rykkes for et møde med afklaring, da vi endnu ikke har fået svar på det, vi
bad om. Behov for møde på borgmesterniveau. Stine har kontakten.

Helle lægger oversigt over lokalrådets resultater 2009-2013 og 2014-2017 på hjemmesiden.

Stine: Der er talt placeringer for haller mv.
”Underværker”-kampagne er formidlet.
Konstituering hurtigst i januar. Nyhedsmail –
sidste nyhedsbrev fra det gamle lokalråd.
-

Vi kunne konstatere, at ”en god sag” den sidste tid giver kandidater! Gerne flere end 2 stk.
stemmebokse. Køen skyldtes ikke kun afkrydsning, men også at der opstod kø ved stemmeboksene. Supergodt at have listen med alle
adresser. Gerne elektronisk valg, det kan undersøges fremadrettet. Valgoversigten på
hjemmesiden rettes.

h) Juletræ v/Klaus/Aase
Evaluering. Nedtages den 30. december 2017?
i) Udtalelse til besigtigelsesnotat
vedr. spærring v. Stoubjerg v/Kirsten, udsat sag. Se bilag.

j) Høringer:
Offentlig debat vedr. lokalplan 36-004
v/Borgdalsvej og Langdalsvej pga.
fældning, opsamling bl.a. vedr. nabohøring og byrådsvalg.

Flot træ og flotte nye lys, som har en passende størrelse. Klaus opbevarer fod og lys til
næste år. Julepynt afleveres til Camilla, Creative Looks.
Et stort område, som er privat grund, har været spærret, og der er stadig lukket med et
grimt hegn, hvor der tidligere har været offentlig adgang. Besigtigelsesnotatet er korrekt,
men lokalrådet er ikke enige i afspærringen og
hegnets karakter. Det er ikke hensigtsmæssigt
i forhold til lokalområdets karakter som helhed. Overvej statslige instanser, næste skridt.
Orienteret.

6. Sager til efterretning
a) Forbedring af lokaliteter langs Gudenåen v/Helle
PMK har frigivet midler til udbygning
af publikumsfaciliteter (toiletter) ved
Ludvigslyst, billeder modtaget.
b) Stier i Sejs-Svejbæk v/Helle
Stikortet skal justeres jf. Himmelbjergrute-kortet (NB stien ved Georg
Krügers Vej, Langdalsparken mv.).
Sendt t/Spectrum Reklame:Marketing

Kl. 18.40-18.45
Der er ryddet og klar, toiletbygningen bliver
placeret diskret.

7. Status vedr. igangværende sager,
orientering v/Helle
• (Møde Samarbejdsforum Sejs-Svejbæk) = visionsplanarbejdet

Kl. 18.45-18.50

8. Kommunikation
a) ForeningsNyt (deadline 20. januar
2018). Hvilke aktuelle opfordringer
kan medtages?
b) Presse/fotos. Husk altid: hverdagsbilleder til årsredegørelsen
c) Hjemmeside og Facebook v/Helle

Kl. 18.50-18.55
Konstituering 3. januar 2018. Eventuelle nye
tiltag.

9. Kommende møder, dagsordenforslag
til næste møde
Punktet udgår.
10. Eventuelt

-

Helle orienterede. Elektronisk udgave af stikortet med nye stier er på vej.

Orienteret.

Konstituering, det nye lokalråd.

Kl. 18.55-19.00

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

