
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

 

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 5. december 2018 

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 17.00-19.00 hos Klaus. Juleafslutning på 

Ludvigslyst fra kl. 19. 

Mødeleder Anders Koed 

Referent Aase I. Madsen  

Deltagere Anders Koed, Klaus Kirkegaard, Majbritt Holden Boye, 

Daniel Lindvig og Aase I. Madsen 

Fraværende med afbud Kasper Adelborg og Rasmus Würtz Nielsen  

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Korte meddelelser siden sidst 
 

Formand Juletræstænding ved Brugsen, status: 

Arrangementet gik fint, formandens tale kunne høres 

og julemanden var fin med ho-ho og ladcykel. Men 

der gik kludder i planlægningen pga. uklare aftaler. 

Tages op senere.  

Næstformand Ikke til stede. 

Kasserer OK med økonomien. Et beløb er sat af til De Små 

Fisk, bruges når behovet opstår. 

Sekretær Intet nyt. 

Henvendelser fra borgere og andre 

 

Henvendelse fra borger, som gerne vil holde en præ-

sentation om den kommende jernbanelinje. Han invi-

teres til lokalrådets næste møde, en halv time incl. 

spørgsmål og drøftelse. 

a) Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) 

møder samt nyhedsbreve. Vej- 

og Trafikudvalgets (VTU) mø-

der. Plan-, Miljø- og Klimaud-

valgets (PMK) møder.  

Orienteret. 

3. Nyt fra arbejdsgrupperne Status 

a) Natur Gruppen holder møde i januar, der er 8-9 medlem-

mer p.t. Forventer at deltage i forberedelse af fred-

ningsarrangement. 

b) Klima og Miljø Møde i den nye Klimagruppe i mandags, 4 af 5 med-

lemmer deltog. Aase sørger for opdatering på hjem-

mesiden. Referat på vej.  

c) Plan og -vej Vi skriver opfordring i næste nyhedsbrev om at til-

melde sig gruppen, desuden invitation på borgermø-

det. 

4. Sager til drøftelse 
 

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/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


a. Lokalplan 36.004 og kommu-

neplantillæg 

Status: 

Lokalplanen er nu vedtaget af Plan- og Vejudvalget 

og sendt videre til byrådet til forventet vedtagelse 

17. december.  

Planen er stort set som fremlagt på borgermødet, 

bl.a. er 2. etage fjernet fra yderste række huse og 

højden er generelt reduceret fra max. 8,5 til max. 7,5 

m. 

Overvejer, om vi skal klage over vejens flytning mod 

nord (hvis man kan det) og begrundelsen for flytnin-

gen. Begrundelse og mål med evt. klage drøftet. 

Klagefrist fire uger, dvs. forventet midt i januar. Vi 

mødes til temamøde om lokalplanen og evt. klage 

den 9.1. kl. 19.30 i Multihuset.  

b. Adgang og P-plads ved heden 

 

Orientering fra møde med Silkeborg Kommune v. 

Poul Erik Thystrup, den 21. november. Mødet holdt 

som et friluftsmøde om P-plads-udvidelse. Planen er 

at ændre indkørslens placering lidt mod syd. Alterna-

tivt en rundkørsel, hvis det er muligt, det vil bl.a. 

have hastighedsdæmpende effekt på Borgdalsvej.  Vi 

sender forslag om en rundkørsel ved indkørslen til 

heden/Tværdalsvej. Anders rundsender udkast.  

  

  

5. Status vedr. igangværende sa-

ger, orientering v/xx 

 

 Vejnavne 

 

Status v. Majbritt og Aase. De nye vejnavne er ved-

taget, svarer ret godt til vores forslag: Borgdalspar-

ken, Borgdalsvænget og Tværdalsvej. 

6. Nyhedsbrev, PR og hjemme-

side 

 

a) Foreningsnyt. Hvilke aktuelle 

opfordringer kan medtages? 

Borgermøde, arbejdsgrupper, lokalplan-afgørelse. 

b) Presse/fotos Fotos fra juletræstænding lagt på Facebooksiden. 

c) Hjemmeside og Facebook Opdateres løbende. 

7. Næste møde 
 

Dato Næste møde: 16. januar kl. 19, Multihuset.  

Mødedatoer 2019 – borgermøde og 

lokalrådsmøder. 

Mødedatoer 2019 – borgermøde og lokalrådsmøder: 

Lokalrådsmøder i 2019, 1. halvår: 5. marts – 9. april 

– 7. maj – 18. juni.    

 

Borgermøde onsdag 13. marts, Multihuset, 19-21. 

Lille sal. Forplejning? Lokalrådet mødes fra kl. 18. 

Der skal vælges suppleanter, vi har p.t. kun én sup-

pleant. 

Tema om De Små Fisk, status. Bendt Nielsen invite-

res. 

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


Dagsordenforslag Fejring af Sindbjerg/Stoubjerg 

8. Eventuelt 
 

  

 


