
Sejs-Svejbæk Lokalråd 
Konstituerende møde onsdag den 3. januar 2018 

Tid og sted for konstituerende møde: Kl. 19.00-21.00 i Multihuset 

Mødeleder Klaus Kirkegaard/Stine Degn Schölarth 

Referent Aase I. Madsen 

Deltagere Klaus Kirkegaard, Stine Degn Schölarth, Kasper 

Adelborg, Rasmus Würtz Nielsen, Anders Koed, 

Majbritt Holden Boye, Aase I. Madsen 

Fraværende med afbud: Ingen. 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af De Små 

Fisk i punkt 7d.  

2. Konstituering af det nyvalgte lokal-

råd v/ Aase og Klaus 

Valg af: 

a) Formand 

b) Næstformand 

c) Kasserer 

d) Sekretær 

e) Arbejdsgrupper, deltagelse 

f) De Små Fisk, deltagelse 

g) Visionsgruppen, deltagelse 

 

 

a) Formand: Kasper 

b) Næstformand: Anders 

c) Kasserer: Klaus 

d) Sekretær: Aase 

e) Arbejdsgrupper v/ Aase, Klaus og Stine: Der 

er interesse for at oprette en ny arbejdsgruppe 

med fokus på især lokalplaner. Rasmus vil 

gerne være med. 

De to eksisterende arbejdsgrupper, Naturgrup-

pen (Stine er kontaktperson) og Klimagruppen 

(Aase er kontaktperson) fortsætter uændret 

indtil videre. Vi tager arbejdsgruppernes status 

og evt. nye medlemmer op på et kommende 

møde. 

 

f) De Små Fisk, v/ Stine: Stine orienterede om 

projektet. Kommunens tilsagn om 2 mio. kr. er 

forlænget til 30. juni 2018. Stine fortsætter som 

tovholder. Rasmus vil gerne supplere og være 

”to’er”. Kasper deltager som formand i et kom-

mende afklarende møde med kommunen sam-

men med Stine.  

 

g) Visionsgruppen, v/ Stine: Stine orienterede, 

gruppen kører fint. Majbritt vil gerne være 

”to’er”. 

 

3. Godkendelse af forretningsorden Beslutning om, at førstesuppleant Daniel Lind-

vig indkaldes fremover til hvert møde, dog uden 

stemmeret, hvis alle lokalrådsmedlemmer er til-

stede. Daniel modtager hver gang dagsorden og 

referater. 

Nuværende forretningsorden fortsætter ellers 

uændret indtil videre. 



4. Orientering om kommunikationspo-

litik v/ Aase/Klaus 

Aase sender mail til Helle om møde med Kasper 

og Anders om overdragelse af formandsopga-

ver, herunder opdatering af hjemmesiden. 

Opfordring til mail-justits, så mailboksen ikke 

flyder over med lokalrådsmails. Husk ny mail til 

nyt emne. Overvejelser om inddragelse af nye, 

smartere systemer, f.eks. systematisk brug af 

Google Drive, Dropbox eller andet. Vi drøfter vi-

dere på et senere møde.  

5. Årsplanlægning med mødedatoer 

for 2018 

Kommende lokalrådsmøder: Tirsdag 30. januar, 

27. februar (kl. 20-21, temamøde om borger-

mødet), 18. april og 30. maj. Møderne holdes i 

Multihuset fra kl. 19-22 medmindre andet er af-

talt. 

Borgermøde: 6. marts. Aase reserverer lokale i 

Multihuset (helst den lille sal). 

6. Budget for 2018 v/ Klaus Udsat til næste møde. 

7. Orientering, drøftelse og evt. be-

slutning vedrørende aktuelle sager 

 

a) Nærdemokratiudvalget, møde 10. januar 

b) Midtjyllands Avis, invitation til møde 

17.1. 

c) Vejnavn, forslag 

d) De Små Fisk 

a) Kasper deltager i mødet 10. januar med de 

øvrige lokalrådsformænd. Rasmus er vores kan-

didat til nærdemokratiudvalget. Kasper tilmel-

der sig selv til mødet. 

b) Majbritt og Aase deltager i mødet på avisen 

17.1. To personer er tilmeldt, Aase tilmelder os 

med navne. 

c) Vi er ikke begejstrede for de to nuværende 

forslag til midlertidigt vejnavn. Vi foreslår i ste-

det Tværdalsvej – fordi vejen kommer til at gå 

på tværs af de to dalveje Borgdalsvej og Lang-

dalsvej. Kasper sender svarmail. 

d) Se punkt 2f. 

8. Kommende møder, dagsordenfor-

slag m.v. til næste møde 

Dagsordenpunkterne fra decembermødet og 

nye sager gennemgås på førstkommende møde. 

Desuden planlægning af borgermøde. Kasper og 

Aase sammensætter dagsordenen. 

9. Evt.  Plads til smalltalk… 

 


