
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

 

Møde onsdag den 14/8 – 2018 – Referat 

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

Mødeleder Anders Koed 

Referent Aase I. Madsen  

Deltagere Klaus Kirkegaard, Kasper Adelborg, Anders Koed, 

Majbritt Holden Boye, Daniel Lindvig, Stine Degn 

Schölarth, Rasmus Würtz Nielsen og Aase I. 

Madsen 

Gæst: Kristian Nielsen, Natur & Miljø, Silkeborg 

Kommune (pkt. 2) 

Fraværende med afbud Ingen 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Korte meddelelser siden sidst 
 

Formand 

 Nærdemokratiudvalgsmøde hos ”os” 

den 17. september fra 16.15-18.30 

(tilmelding ultimo juni). 

  

 Gæst, Kristian Nielsen, Natur & 

Miljø, Silkeborg Kommune: vedr. 

både, overvejelser om isætningssted 

ved De Små Fisk 

 

  

Mødet med nærdemokratiudvalget er aftalt. En 

god lejlighed til at få afklaret muligheder og even-

tuelle spørgsmål. 

 

Kristian Nielsen fra Natur & Miljø orienterede. Sil-

keborg Kommune undersøger p.t. muligheder for 

et nyt isætningssted til mindre både (joller), bl.a. 

ved De Små Fisk. Planer om bedre formidling, bl.a. 

digitalt, for at aflaste de mindre isætningssteder. 

Ny bro skal under alle omstændigheder erstatte 

den nuværende. 

Parkering af trailere skal i givet fald ske udenfor 

den eksisterende P-plads, vil give max. 20 trailer-

pladser. Risiko for trailer-kaos på P-pladsen? Kun 

få pladser, er det ulejligheden værd? Kan evt. 

blive til starten af næste sæson. 

Drøftet. Problematisk med forskellige målgrupper 

til sejlads og til De Små Fisk. Fire ugers svarfrist, 

Kristian sender os baggrundsmateriale elektronisk. 

Vi sender et svar. Ingen officiel høringsperiode. 

 

Næstformand Intet nyt. 

Kasserer Intet nyt. 

Sekretær Intet nyt. 

Henvendelser fra borgere  

 ? 

Ingen henvendelser siden sidst. 

  

a) Tryghedsambassadør Intet nyt. 



b) Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) 

møder samt nyhedsbreve. Vej- og 

Trafikudvalgets (VTU) møder. 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets 

(PMK) møder.  

Orienteret. 

 

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

gang i arbejdet?  

a) Natur Møde i løbet af efteråret 

b) Klima Møde i løbet af efteråret 

c) Plan- og trafikgruppe Møde i løbet af efteråret 

4. Sager til drøftelse 
 

a) Lokalplanforslag 36.004 og kom-

muneplantillæg nr. 13. Hørings-

frist 29. august. 

 

Vi tager udgangspunkt i vores svar i forbindelse 

med forhøringen fra marts, som vi tilpasser.  

Anders og Kasper skriver tekstforslag. Alle kom-

menterer sendes senest i weekenden, så vores hø-

ringssvar kan blive klar inden fristen.  

 

b) Nye planer for ”Mascotgrunden”? Intet nyt.  

  

5. Sager til efterretning 
 

a) De Små Fisk v. Stine Der arbejdes nu videre med projektet ved De Små 

Fisk, og det forventes, at partnerskabet snart igen 

kan begynde at søge fondsmidler. Projektet har 

været sat på pause pga. drøftelser med Silkeborg 

Kommune om økonomien. Det ser nu ud til at 

være faldet på plads. Forventningen er, at de tidli-

gere tidsfrister annulleres, og at projektet i stedet 

optages på kommunens anlægsbudget. Økonomi- 

og Erhvervsudvalget besluttede i juni at sende sa-

gen videre til byrådet, som formentlig træffer den 

endelige afgørelse sidst på sommeren. Princippet 

om 50-50 finansiering gælder stadig, så der skal 

fortsat søges fondsmidler til at dække halvdelen af 

udgifterne.  

Fremover bliver der en mobil kioskløsning. Der 

holdes møder med Kultur & Fritid, arkitekt m.fl. 

Projektmidlerne må frigives nu. Projektet står tid-

ligst klar om et års tid.  

 

b)  
 

c)   

d)   

e)  

 

 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Naerdemokratiudvalget
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
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=30745
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/media/1341704/tillaeg-13-forslag.pdf
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/media/1341704/tillaeg-13-forslag.pdf


6. Status vedr. igangværende sa-

ger, orientering v/xx 

 

 Xx 

 xx 

 

 

7. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside 
 

a) Foreningsnyt (deadline 20.08). 

Hvilke aktuelle opfordringer kan 

medtages? 

Vi regner med at deltage i Folkemødet plus nærde-

mokratikonferencen.  

b) Presse/fotos  

c) Hjemmeside og Facebook 

Vigtigt med en drøftelse af vores synlig-

hed på facebook 

 

8. Dagsordenforslag til næste møde 

+ datoer for de kommende mø-

der 

 

Kommende møder: 

13. september kl. 19.30: Næste ordinære lokal-

rådsmøde  

17. september kl. 16.15-18.30: Møde med nærde-

mokratiudvalget 

25. oktober kl. 19.30: lokalrådsmøde 

5. december kl. 17 møde + juleafslutning 

9. Eventuelt Pjecer om præcisions-orienteringsløb udleveret. 

Løbet afholdes i år ved De Små Fisk. 

  

 

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

