
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Møde onsdag den 26. juni 2018      Referat  

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

Mødeleder Kasper Adelborg 

Referent Aase I. Madsen  

Deltagere Klaus Kirkegaard, Kasper Adelborg, Anders Ko-

ed, Majbritt Holden Boye, Daniel Lindvig, Stine 

Degn Schölarth, Aase I. Madsen 

Fraværende med afbud Rasmus Würtz Nielsen 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden OK 

2. Korte meddelelser siden sidst  

Formand 

 Nærdemokratiudvalgsmøde hos ”os” 

den 17. september fra 16.15-18.30 

(tilmelding ultimo juni).  

Kasper har aftalt mødet 17. september med 

nærdemokratiudvalget, så det er på plads. 

Næstformand Intet nyt 

Kasserer Intet nyt 

Sekretær Intet nyt 

Henvendelser fra borgere  

 Badebro ved Ludvigslyst 

 Vedligeholdelse af stien mellem Ranun-

kelvej og Sortbærvej (se mail fra Ejlert 

Andersen den 13. marts) 

 Blomsterkrukkerne ved Brugsen. Mail 

fra Elise Eskesen den 2/6 

 

 Ønske om en egentlig badebro ved Ludvigs-

lyst. Vi ser det ikke som et akut behov men 

en interessant idé. Indtil videre prioriterer vi 

arbejdet omkring De Små Fisk, hvor der er 

planer om bedre badefaciliteter. 

 Klaus har været forbi, ser ikke de store pro-

blemer ved normale vejrforhold.  

 Klaus kontakter Kirsten Kristensen, som tid-

ligere har haft kontakt til gruppen, der van-

der blomsterne. 

a) Tryghedsambassadør Udsat. 

b) Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) mø-

der samt nyhedsbreve. Vej- og Tra-

fikudvalgets (VTU) møder. Plan-, 

Miljø- og Klimaudvalgets (PMK) mø-

der.  

 

 

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

der gang i arbejdet?  

a) Natur Opfølgning på ”De Små Fisk”, Stine orienterede.  

Positiv dialog med kommunen om at de er part-

ner i projektet og at de administrerer økonomi-

en. Nyt møde med kommunen er planlagt, Stine 
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og Bendt Nielsen deltager. Tidsplan, fondsan-

søgninger m.v. er i gang. Vi tror på projektet 

nu!  

Projektet og jollesituationen, se mail fra Silke-

borg Kommune videresendt fra Kasper 

21.06.2018. Vi er umiddelbart lidt forbeholdne 

overfor placeringen mht. trafik og natur osv. 

Kasper kontakter dem mhp. et møde med os. 

Daniel orienterede. Der er p.t. ni medlemmer i 

Naturgruppen, heraf 3-4 nye. Overvejelser om 

det grønne område i Carls skov. Vild med vilje-

lokaliteter. Naturgruppen arbejder videre. 

b) Klima Vi indkalder til et møde hurtigst muligt efter 

sommerferien. Det har ikke været muligt her i 

foråret. 

c) Plan- og trafikgruppen Anders er fremover gruppens kontaktperson i 

stedet for Rasmus. Der planlægges møde i ef-

teråret. Gruppen kontaktes i forbindelse med 

høringsperioden for lokalplanen. 

4. Sager til drøftelse  

a) 36.004 og kommuneplanstillæg  Drøftet. Kasper og Anders skriver en tekst til 

borgerinfo/afstemning (evt. på FB) om lokalrå-

dets høringssvar til lokalplanen. Skal være klar 

til næste lokalrådsmøde. 

b) Nye planer for ”Mascotgrunden” –se 

tidligere mail fra mig  

Udsat 

c) Omkonstituering. Anders og Kasper 

bytter rolle  

OK, de to bytter roller. Anders er fremover for-

mand, Kasper er næstformand. Kasper fortsæt-

ter med De Små Fisk. Kasper formidler rollebyt-

tet videre. 

d) Nyhedsbreve og arbejdsgangen ifm 

dem 

Nyhedsbreve sendes rundt til lokalrådsmed-

lemmer med 48 timers frist inden deadline (den 

20. i hver måned), kommentarer og redigering i 

én omgang, hvorefter det sendes ud. 

5. Sager til efterretning  

a)   

b)   

c)   

d)   

e)  

 

 

6. Status vedr. igangværende sager, 

orientering v/xx 

 

 Xx 

 xx 

 

 



7. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside  

a) Foreningsnyt (deadline 20.07). Hvil-

ke aktuelle opfordringer kan medta-

ges? 

Mulige emner: Læserbrev, høringen, som er i 

gang, status fra Naturgruppen, formandsskifte, 

Nærdemokratiudvalget, herunder nærdemokra-

tikonference. Evt. De Små Fisk (Stine) 

Indlæg til Aase senest 16. juli.  

b) Presse/fotos  

c) Hjemmeside og Facebook 

Vigtigt med en drøftelse af vores synlighed 

på facebook 

 

8. Dagsordenforslag til næste møde Næste møde 14. august kl. 19 i Multihuset. Hø-

ringssvar og opfølgning m.m.  

  

9. Eventuelt Status for Helhedsplanen drøftet.  

Sindbjerg, Stoubjerg og heden blev fredet for 

snart 100 år siden, nemlig i 1919. Arrange-

ment? Vi tjekker info og gerne dato. (Note: Fe-

bruar 1919). 

  

 

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

