
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Møde onsdag den 25. april 2018 

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

Mødeleder Kasper Adelborg 

Referent Aase I. Madsen  

Deltagere Kasper Adelborg, Anders Koed, Klaus Kirke-

gaard, Rasmus Würtz Nielsen, Majbritt Holden 

Boye, Aase I. Madsen, Daniel Lindvig 

Fraværende med afbud Stine Degn Schölarth    

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Korte meddelelser siden sidst 
 

Formand 

 ”Genvand” vil gerne holde møde med 

os. Er det relevant? Se mail fra Kasper 

den 19.april  

 Nærdemokratiudvalgsmøde hos ”os” den 

17. september fra 16.15-18.30 (tilmel-

ding ultimo juni).  

 Temamøde i nærdemokratiudvalget den 

8 maj (tilmelding 30. april). Se mail fra 

Kasper den 11. april  

 

 

 Genvand – ikke relevant for lokalrådet. 

Henvendelsen sendes videre til Klima-

gruppen 

 OK til at Nærdemokratiudvalget holder 

sit møde 17. september hos os. 

 Temamøde 8.5 i Medborgerhuset om 

kommuneplaner, Folkemøde i Silkeborg 

m.m. Aase og evt. andre deltager. Ka-

sper tilmelder os.  

 

Næstformand Intet nyt. 

Kasserer 

 Vi er blevet hacket!!!  

Vi opretter et nyt password til gmail-kontoen. 

Sekretær Intet nyt. 

Henvendelser fra borgere  

 Hundeluftning ved Sindbjerg/Stoubjerg 

(se mail fra 23. april) 

 Vedligeholdelse af stien mellem Ranun-

kelvej og Sortbærvej (se mail fra 13. 

marts) 

 

Borgerhenvendelser om hunde uden snor i 

bakkerne og om en misligholdt sti. Stien ejes 

ikke af kommunen. Måske er det ikke aktuelt 

længere efter vinteren. Klaus kigger på det. Vi 

skriver lidt om det i nyhedsbrevet – vedlige-

hold stierne, husk at have hundene i snor. Ka-

sper svarer borgerne. 

a) Tryghedsambassadør Er det noget vi skal blive ved med? Rollen er 

ikke vigtig for lokalrådet, men Klaus overtager 

fremover posten fra Helle Præsius Busk, som 

har været kontaktperson siden valget. 

Kontakt via lokalrådets fællesmail. 

b) Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder 

samt nyhedsbreve. Vej- og Trafikud-

valgets (VTU) møder. Plan-, Miljø- og 

Klimaudvalgets (PMK) møder.  

Orienteret. 

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


3. Nyt fra arbejdsgrupperne Hvad er status på de nye arbejdsgrupper?  

Klimagruppen (Aase er tovholder) – forventer 

at holde møde i maj. 

Naturgruppen (Daniel er tovholder) – flere nye 

medlemmer, holder møde snarest.  

Plan & Vej (Rasmus er tovholder, Kasper og 

Anders er medlemmer af gruppen) – indkalder 

til første møde snarest. 

Status på grupperne på næste lokalrådsmøde. 

a) Natur Opfølgning på ”De små fisk”. Stadig proble-

mer, projektet er tilsyneladende gået i stå i 

kommunen. Kasper og Stine følger op på sa-

gen. 

b) Klima Intet møde siden sidst. 

c) Trafiksikkerhed Hvem er ansvarlig her? Indtil videre bliver tra-

fikområdet i den nye Plan- og vejgruppe.  

4. Sager til drøftelse 
 

a) Morten Hæks referat fra mødet med 

Silkeborg kommune og helhedsplanen 

Drøftet. 

b) Nye planer for ”Mascotgrunden” – (se 

mail fra 23. april)  

Kasper orienterede. Ingen konkrete planer p.t.   

c) Organisering Kasper har fået nyt job m.m., og det kan be-

tyde ændringer i konstitueringen.  

5. Sager til efterretning 
 

a)  Ingen. Se dog pkt. 2. 

6. Status vedr. igangværende sager, 

orientering v/xx 

Ingen. Se dog pkt. 2. 

7. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside 
 

a) Foreningsnyt (deadline 20.05). Hvilke 

aktuelle opfordringer kan medtages? 

Opfordring til at rydde og vedligeholde stier, 

minus løsgående hunde. Se også pkt. 2. 

b) Presse/fotos  

c) Hjemmeside og Facebook 

Vigtigt med en drøftelse af vores synlighed 

på facebook 

Facebook-administratorer: Aase fortsætter, 

desuden Majbritt, Kasper og Anders.  

8. Dagsordenforslag til næste møde De Små Fisk, temamødet. 

  

9. Eventuelt Vi sender en forespørgsel til kommunen angå-

ende opsætning af fugle- og tårnfalkekasser 

ved f.eks. Heden og Sejs Engen. 

  

 

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

