Sejs-Svejbæk Lokalråd
Referat af lokalrådsmøde onsdag den 14. november 2018
Tid og sted for ordinært møde:

Kl. 19.00-21.00 i Multihuset

Mødeleder

Anders Koed

Referent

Aase I. Madsen

Deltagere

Anders Koed, Kasper Adelborg, Klaus Kirkegaard,
Majbritt Holden Boye, Daniel Lindvig og Aase I.
Madsen

Fraværende med afbud

Stine Degn Schölarth og Rasmus Würtz Nielsen

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

OK

2. Korte meddelelser siden sidst
Formand

Stine har meddelt, at hun ønsker at udtræde af lokalrådet for at fokusere mere på familien. Vi tager
Stines ønske til efterretning, og Stine udgår pr. d.d.
af lokalrådet. Kasper og Rasmus overtager opgaven
med De Små Fisk. Majbritt overtager opgaven med
styregruppen. De aftaler selv nærmere med Stine.
Eske Eskesen vil herefter være 1. suppleant og
modtage dagsordner m.v.

Næstformand

Intet nyt.

Kasserer

Intet nyt.

Sekretær

Intet nyt.

Henvendelser fra borgere og andre

Ingen henvendelser.

a) Andre
Nærdemokratiudvalgets (NDU)
møder samt nyhedsbreve. Vejog Trafikudvalgets (VTU) møder.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets
(PMK) møder.
3. Nyt fra arbejdsgrupperne

Orienteret.

Status

a) Natur

Ingen møder planlagt. Gruppen er positiv overfor at
være med til at arrangere en fejring af 100-års jubilæum for fredningen af Sejs Hede og Sindbjerg/
Stoubjerg i 2019.

b) Klima- og miljøgruppen

Gruppen har holdt afsluttende møde med de hidtidige medlemmer. Planlægger møde med de nye
medlemmer inden næste lokalrådsmøde. Gruppen
er formentlig med i 100-årsjubilæums-arrangement
sammen med naturgruppen, se punkt 3a.

c) Plan- og vejgruppen

Der skal gang i arbejdsgruppen, som reelt ikke er
startet endnu. P.t. er der en uformel gruppe, der
har drøftet lokalplan m.v.

4. Sager til drøftelse
Borgermøde om Lokalplan 36.004 og
kommuneplantillæg
Drøftelse af borgermødet d. 7. november. Skal der følges op?

Enighed om at anerkende, at der er sket skridt i den
rigtige retning med det nye lokalplanforslag, som
kommunen fremlagde på borgermødet. Flere ønskede dog større ændringer.
Flere mulige ændringer drøftet. Holdning til placering af den nye daginstitution drøftes senere.
Anders og Kasper forsøger at få et møde med udvalgsformand Hans Okholm og planchef Trine
Skammelsen. Fokus på antal huse, vejen og de
grønne områder.

a. Adgang og P-plads ved heden

Møde om indretningen af P-pladsen ved Sejs
Hede/Borgdalsvej med Silkeborg Kommune v. Poul
Erik Thystrup, Teknik og Miljø. Mødet aftalt til 20.
november kl. 15.30 ved P-pladsen. Deltagere: Anders, Majbritt, Klaus, Aase og måske Daniel.

b. Retningslinjer for brug af Lokalrådets e-mail

Flere har adgang til lokalrådets e-mail og det er
som udgangspunkt fint.
Der kommer til tider mange henvendelser ind på
mailen, og nogle af dem kræver aktion. Der han opstå problemer, når nogen går ind og åbner en email uden at gøre noget ved den.
Problemet opstår f.eks., når formanden tjekker om
der er kommet nyt.
Løsningsmulighed: Når man har åbnet en e-mail gør
man: a) noget ved henvendelsen, f.eks. besvarer
eller videresender den, eller b) man lukker mailen
og markerer den som ulæst.
Vedtaget.

c. Arbejdsmetoder i lokalrådet
v/Aase

Drøftet. Fokus på den aktuelle lokalplan har været
meget dominerende i det seneste år. Forhåbentlig
bliver der snart plads og overskud til at fokusere på
andre temaer.

5. Status vedr. igangværende sager, orientering v/xx


Juletræ
Status ved Klaus, Majbritt og
Aase



Vejnavne
Status ved Majbritt og Aase

Træet får vi fra Carl Strunge, Dagli’Brugsen sørger
for æbleskiver m.v. Jan Lund sponsorerer slikposer.
Anders holder talen. Julemand fra julemandskonkurrence skal kontaktes. Hjælpere ved opsætning:
Klaus, Anders + Gorm. Desuden Majbritt og Aase. Vi
har brug for en hjælper mere, laver nyt Facebookopslag. Klaus kan ikke deltage på selve dagen.
Kommunen har nikket OK til vores navneforslag.

6. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside
a) Foreningsnyt. Hvilke aktuelle opfordringer kan medtages?

Deadlines er ofte ret pressede - skal vi have en nyhed i foreningsnyt hver gang, eller kan vi f.eks. nøjes med hver 2. gang? Er det lige så godt, eller måske bedre, med en nyhed på FB, f.eks. vores egen
side og SS-info siden?
Nyhedsbrevet er den mest officielle og samlende information vi udgiver, så må vi leve med lang produktionstid og pressede deadlines. Vi fortsætter
som vanligt med et nyhedsbrev hver måned.

b) Presse/fotos

Juletræ-fotos fra sidste år til december-nyhedsbrevet.

c) Hjemmeside og Facebook

Ajourføres løbende.

7. Næste møde
Dato for lokalrådsmøder

Når vi har fastlagt en dato, og der efterfølgende er
ønske om at ændre denne, vil det være op til den
som har ønsket en ændring at finde en ny dato
(altså ikke automatisk formanden). Vi forsøger med
mere selvdisciplin.
Næste møde: 5. december kl. 17 hos Klaus, herefter juleafslutning på Ludvigslyst fra kl. 19. Klaus
sørger for bestilling.

Dagsordenforslag

Fejring af 100-års jubilæum Sindbjerg-Stoubjerg.
Planlægning af lokalrådsmøder 2019. Planlægning af
borgermødet 13. marts.

Mødedatoer 2019 – borgermøde og lokalrådsmøder

Borgermøde onsdag 13. marts, Multihuset, 19-21.
Lille sal. Forplejning? Lokalrådet mødes fra kl. 18.
Der skal vælges suppleanter. Tema evt. om status
om De Små Fisk, Kasper tjekker.

8. Eventuelt

