
Sejs-Svejbæk Lokalråd  

Møde tirsdag den 30. januar 2018 

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 19.00-21.30 i Multihuset 

Mødeleder Kasper Adelborg 

Referent Aase I. Madsen 

Deltagere Klaus Kirkegaard, Stine Degn Schölarth, Ka-

sper Adelborg, Anders Koed, Majbritt Holden 

Boye, Aase I. Madsen, Daniel Lindvig 

Fraværende med afbud Rasmus Würtz Nielsen 

Dagsorden Referat 

1. Underskrift af referater Referat fra 3. januar godkendt. Fremover 

godkender vi referatet på næstfølgende 

møde.  

2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse om Visionsplanen, se punkt 7 

3. Korte meddelelser siden sidst Drøftelse af lokale nyheder og værdien af 

avisklip/e-avis. Majbritt klipper lokalt nyt fra 

avisen fremover i en forsøgsperiode. 

a) Formand 

Henvendelser, post mv.: 

a) Formand 

Henvendelser, post mv.: 

 Orientering om mødet 10.januar med lo-

kalrådsformænd/valg til nærdemokratiud-

valget, se punkt 6a. 

 Tilmelding til Facebook-workshop 6. fe-

bruar (frist 3. februar), se punkt 6b. 

 Midlertidigt vejnavn til sidevej til Borg-

dalsvej, se punkt 6c 

 Spærret vej fra Kildevej til Lynggården. 

Hvad handler det om? Se punkt 6d. 

 Midtjyllands Avis. Se punkt 6e. 

 P-plads ved Sejs Hede. Se punkt 6f. 

 

b) Næstformand Intet nyt. 

c) Kasserer Intet nyt. Regnskab for 2017 er sendt til 

kommunen. 1700 kr. til De Små Fisk. Budget 

og regnskab sendes på mail og fremlægges 

på borgermødet. 

d) Sekretær Intet nyt. 

e) Henvendelser fra borgere 

Hjemmeside for Sejs-Svejbæk (Martin 

Mortensen, Langdalsparken). Se ven-

ligst rundsendte link inden mødet. 

Kasper beder ham kontakte Klaus, som har 

en del materiale liggende fra tidligere forsøg 

med at lave en byportal. 

 



f) Tryghedsambassadør – er det noget, vi 

skal blive ved med? 

Møde med Helle, herunder snak om tryg-

hedsambassadører, som hun p.t. stadig er 

kontaktperson for. Skal det være lokalrådet 

eller andre? Evt. tryghedsambassadør hos 

Sejs-Svejbæk Info eller andre lokale aktører? 

Majbritt spørger. Helle kan evt. fortsætte ind-

til videre. 

 

g) Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder 

samt nyhedsbreve. Vej- og Trafikudval-

gets (VTU) møder. Plan-, Miljø- og Kli-

maudvalgets (PMK) møder.  

 

 

 Orienteret. 

   

 

4. Nyt fra arbejdsgrupperne 
 

a) Natur Stine orienterede om De Små Fisk, se punkt 

5b. Daniel går ind i naturgruppen og er frem-

over lokalrådets kontaktperson i naturgrup-

pen i stedet for Stine, som dog fortsætter i 

gruppen.  

b) Klima Næste møde fastlægges inden borgermødet. 

c) Trafiksikkerhed Hvem er ansvarlig her? Ikke afklaret endnu. 

d) Trivsel 

 

Punktet udgår. Hjertestarterforeningen er 

stiftet og den kører nu selvstændigt.  

e) Ny arbejdsgruppe 

Planlægning/infrastruktur udvalg: I for-

længelse af tidligere drøftelser synes der 

tiltagende ønske/behov for at oprette en 

sådan arbejdsgruppe. Hvem er med og 

hvem er ansvarlig? Navn på arbejds-

gruppe? 

 

Vi arbejder videre på at få en ny arbejds-

gruppe om planlægning, infrastruktur og tra-

fik. Navn: Plan og vej-gruppen. Indhold: 

Planlægning, infrastruktur og trafik. Anders, 

Rasmus og Kasper deltager i gruppen. Vi 

starter gruppen i forbindelse med borgermø-

det. Anders vil gerne være lokalrådets kon-

taktperson i gruppen. 

5. Sager til beslutning 
 

a) Kommunikationspolitik - I forlængelse 

af vores drøftelser på forrige møde: 

Anders og Kasper vil gerne komme 

med et forslag til hvordan fremtidig 

kommunikation kan se ud, herunder e-

mail politik og fildeling. 

Drøftet. I forlængelse af mødet med Helle, 

orientering fra mødet om mulighed for at 

undgå at overbebyrde vores mailsystem bl.a. 

ved at bruge lokalrådets fælles mailadresse. 

Mails arkiveres i Google Drev. 

Ny officiel mailadresse til formanden (Ka-

sper): sejssvejbaek.lokal@gmail.com. Ved at 

bruge denne adresse får alle lokalrådsmed-

lemmer adgang til mailen via Google-arkiv.  

b) De Små Fisk v/Stine Stine orienterede om et afholdt møde med 

kommunen den 29. januar omkring økono-

mien i projektet om De Små Fisk. Det var et 

positivt møde med en god dialog. Projekt-

gruppen afventer opfølgende tilbagemelding 

fra kommunen. 

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
mailto:sejssvejbaek.lokal@gmail.com


6. Sager til efterretning 
 

a) Møde med nærdemokratiudvalget 

og lokalrådsformænd (10. januar) 

Kasper orienterede. Der var kamp om plad-

serne og vores kandidat Rasmus blev ikke 

valgt. Hele ni kandidater til to pladser. Valgt 

blev Anders Riberholt Henriksen (Grauballe) 

og Jørgen Mikkelsen (Kjellerup).  

b) Tilmelding til Facebook-workshop 

6. februar (frist 3. februar) 

Majbritt deltager. Kasper tilmelder hende.  

 

c) Midlertidigt vejnavn til sidevej til 

Borgdalsvej 

Vores forslag til midlertidigt vejnavn (Tvær-

dalsvej) accepteret. 

 

d) Spærret vej fra Kildevej til Lyng-

gården. Hvad handler det om? 

Kildevej-Lynggårdsvej, stien som plejer at 

være der, er lukket p.t. Klaus tjekker hvad 

status er.  

e) Midtjyllands Avis 

 

Møde aflyst, ny dato afventes. 

 

f) P-plads ved Sejs Hede P-plads-møde ved Sejs Hede, aftalt til 19. fe-

bruar kl. 16.  

7. Status vedr. igangværende sager, ori-

entering v/Stine m.fl. 

 

 Visionsplanen (Samarbejdsforum Sejs-

Svejbæk) 

 

 

Stine orienterede. Planerne begynder at være 

mere konkrete, alle planer skal koordineres 

for at det hele kan gå op med de forskellige 

partnere, arealanvendelse m.v. Stine fort-

sætter som lokalrådets repræsentant i følge-

gruppen.  

 

8. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside 
 

a) Foreningsnyt (deadline 20. februar). 

Hvilke aktuelle opfordringer kan medta-

ges? 

Borgermødet 6. marts, ny arbejdsgruppe og 

status på de nuværende grupper. 

b) Presse/fotos  

c) Hjemmeside og Facebook 

 

Borgermøde, status på arbejdsgrupper, op-

fordring til at være med 

9. Dagsordenforslag til næste møde den 

27. februar (temamøde om borgermø-

det) 

Specifikt møde målrettet planlægning af bor-

germødet den 6. marts. 

Vi inviterer vores byplanansvarlige, Peter 

Magnussen, til orienterende møde, gerne i 

forbindelse med dette møde. Anders kontak-

ter ham. 

 

  

10. Eventuelt 
 

  

 

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

