Sejs-Svejbæk Lokalråd

referat

Dagsorden til lokalrådsmøde onsdag den 16/1 2019
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, Rasmus
Würtz Nielsen, Majbritt Holden Boye, Daniel
Lindvig og Aase I. Madsen
Desuden Morten M. Fogt under pkt. 2.

Fraværende med afbud

Klaus Kirkegaard

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
2. Korte meddelelser siden sidst
Formand

Orienteret.

Næstformand

Intet nyt.

Kasserer

Regnskab 2018 er afsluttet. Ellers intet nyt.

Sekretær

Intet nyt.

Morten M. Fogt, Sejs deltager med oplæg om
den kommende jernbanelinje mellem Silkeborg og Aarhus. Bilag er vedlagt mødeindkaldelsen. Der er afsat en halv time inkl. spørgsmål og drøftelse.

Præsentation og drøftelse af oplæg fra Morten
M. Fogt om den kommende jernbanelinje.

Henvendelser fra borgere og andre

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

Morten gennemgik forundersøgelsen med
kommentarer til lokalrådets eventuelle stillingtagen til projektet.
Vi vil gerne starte en arbejdsgruppe hvor
Morten deltager. Rasmus og Daniel vil gerne
være med. Formålet er at arbejde for at få
undersøgt muligheden for at den nye kommende bane kan placeres nord for Sejs-Svejbæk.
Orienteret.

Status

a) Natur

Næste mødedato ikke fastlagt p.t.

b) Klima og Miljø

Møde 21. januar. Ellers intet nyt siden sidst.

c) Plan og -vej

Gruppen er åben for flere medlemmer på
borgermødet. Omtales i nyhedsbrev.

4. Sager til drøftelse

a. Lokalplan 36.004 og kommuneplantillæg

Status: Anders har nu sendt klagen digitalt.
Den lægges på hjemmesiden i pdf-udgave.
Det vides endnu ikke, om klagen har opsættende virkning.

b. Adgang og P-plads ved heden

Anders sender svar, plus cc til lokalrådet med
forslag om at undersøge muligheden for
rundkørsel, bl.a. af hensyn til trafikdæmpning
på Borgdalsvej.

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


Vejnavne

Intet nyt.

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

Nyhedsbrev februar og marts: Borgermøde,
valg af suppleanter, klage m. link, fejring af
fredning 100 år.

b) Presse/fotos
c) Hjemmeside og Facebook

Nyt fra kommunen – spørg Helle ang. hjemmesiden. Majbritt lægger det på FB.

7. Næste møde
Dato
Mødedatoer 2019 – borgermøde og lokalrådsmøder.

Borgermøde onsdag 13. marts, Multihuset,
19-21. Lille sal. Forplejning? Lokalrådet mødes fra kl. 18. Der skal vælges en eller flere
suppleanter.
Indhold: Kort om aktuelle sager: De Små
Fisk (Kasper), Visionsplanen (Majbritt), lyskrydset ved Borgdalsvej (Anders), 100 årsfredning (Aase).
Anders/Klaus kontakter Eske vedrørende
suppleantposten. Årsredegørelse. Kaffe/te,
Anders aftaler med Klaus vedr. økonomien.
Kasper orienterede om status for De Små
Fisk, der holdes møde i februar.

Dagsordenforslag

Fejring af Sindbjerg/Stoubjerg.

8. Eventuelt
Majbritt/fotos (henvendelse fra Silkeborg
Kommune)

Orienteret. Vi tænker over lokale foto-muligheder.

