
Sejs-Svejbæk Lokalråd   Referat 

Dagsorden til lokalrådsmøde onsdag den 05. marts 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, Klaus Kirkegaard, 

Majbritt Holden Boye, Daniel Lindvig og Aase I. 

Madsen 

Desuden repræsentanter for Sejs-Svejbæk Lokal-

historiske Forening (pkt. 2)  

(Kaj Laursen, Mona Bæk Laursen, Stig Andersen, 

Per Poulsen og Ulla Andersen) 

Fraværende med afbud Rasmus Würtz Nielsen 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2. Korte meddelelser siden sidst 
 

Formand Invitation til nærdemokratiudvalgets temamøde 

19. marts om samarbejde og kommunikation, til-

melding i morgen. Aase deltager, tilmelder sig 

selv. 

Næstformand 

Silkeborg Kommune har sendt vores klage over lo-

kalplanforslag 36-004 og kommuneplantillæg 13 

videre til Planklagenævnet. Dermed skal lokalrådet 

betale 1800 kr. Hvis vi får medhold i vores klage 

får vi pengene tilbage. 

Kasserer Klaus har besluttet sig for at stoppe i lokalrådet ef-

ter borgermødet. Det betyder, at vi skal have valgt 

ny kasserer. Vi konstituerer os efter borgermødet. 

Klaus sørger for overdragelse til den nye kasserer. 

I forbindelse med kassererskiftet skal vi betale 

1000 kr. til Jyske Bank. 

Sekretær Intet nyt. 



 

Henvendelser fra borgere og andre 

 

a) 100-års jubilæum for fredningen 

af Sindbjerg-Stoubjerg (30 min.) 

 

Repræsentanter for Sejs-Svejbæk 

Lokalhistoriske Forening deltager 

ang. evt. samarbejde i forbindelse 

med fejringen af 100-års jubilæet 

 

Bagefter fortsætter vi med det ordi-

nære møde.  

 

Målet er at blive enige om et fælles 

arrangement mellem dem og os, 

herunder en dato for begivenheden. 

 

 

 

 

 

Stenen er beskidt – Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske 

Forening vil sørge for at den bliver renset og bog-

staverne malet op, så vidt muligt inden vores jubi-

læumsarrangement. Silkeborg Kommune har lovet 

at betale (4-5.000 kr.). 

Foreningen har kontakt til Poul Erik Thystrup, Sil-

keborg Kommune som gerne vil fortælle om fred-

ningen og bestyrelsesmedlem Herman Rasmussen 

om Sophus Sørensen, som var initiativtager til 

fredningen. Foreningen har desuden haft kontakt 

til Midtjyllands Avis.  

Daniel foreslog kontakt til Fredningsnævnet. 

Klimagruppen holder møde 11. marts og koordine-

rer de forskellige ideer og kontakter.  

Beslutning: Vi samarbejder om et fælles arrange-

ment 5. juni kl. 17 eller evt. 18 på bakkerne. 

Gerne foredrag i Multihuset om aftenen eller evt. 

en anden dag. Flere forslag om mulige oplægshol-

dere.  

Stig Andersen og Mona Bæk Laursen er forenin-

gens kontaktpersoner i forbindelse med arrange-

mentet.  

b) Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) mø-

der samt nyhedsbreve. Plan- og Vej-

udvalgets møder og Klima- og Miljø-

udvalgets møder. 

 

Orienteret. 

3. Nyt fra arbejdsgrupperne Status 

a) Natur Ingen mødedatoer planlagt.  

b) Klima og Miljø Klimagruppen holder møde mandag 11. marts. 

c) Plan og -vej Intet nyt. 

4. Sager til drøftelse 
 

a. Orientering om Nyt Lokalplansfor-

slag ”Lysdals mark”. Link rund-

sendt. 

Lokalplanforslag 36-013 om institutions- og bolig-

byggeri (syd for den kommende Tværdalsvej) er 

på vej i høring. Borgermøde forventes i april. 

b.   

   

  

5. Status vedr. igangværende sa-

ger, orientering v/xx 

 

 Vejnavne 

 

 

https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2019/Naerdemokratiudvalget
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2019/Naerdemokratiudvalget
https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Nyhedsbreve
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2019/Plan-og-Vejudvalget
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2019/Plan-og-Vejudvalget
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2019/Klima-og-Miljoeudvalget
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2019/Klima-og-Miljoeudvalget


6. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside 
 

a) Foreningsnyt. Hvilke aktuelle op-

fordringer kan medtages? 

Borgermøde, lokalplaner, 100-års jubilæum, evt. 

arbejdsgrupper 

b) Presse/fotos  

c) Hjemmeside og Facebook  

7. Næste møde 

 

 

Dato  

 

Mødedatoer 2019 – Borgermøde og lo-

kalrådsmøder.  

Planlægning af borgermøde onsdag 13. 

marts, Multihuset, 19-21. Lille sal. For-

plejning? Lokalrådet mødes fra kl. 18. 

 

 

Der skal vælges to suppleanter og ét medlem. Vi 

har fået flere tilkendegivelser/indikationer om op-

stilling. 

 

Udkast til dagsorden (rækkefølgen til drøftelse): 

 

1. Formandens beretning v. Anders 

2. Klaus – Regnskab fremlægges 

3. Status om De Små Fisk v. Kasper 

4. Visonsplan v. Majbritt og Niels Folke 

5. Fejring af Sindbjerg/Stoubjerg-jubilæum v. 

Aase og evt. repr. fra SSLF 

6. Valg af nye medlemmer/suppleanter 

7. Arbejdsgrupperne – kort præsentation (2 

min.) v. Daniel, Aase og Anders 

 

Vi har den store sal til mødet. Kaffe/te er bestilt. 

Vi har fået tilsagn fra mindst to kandidater. Flere 

kan melde sig direkte mødet.  

Anders sørger for stemmesedler (i tilfælde af, at 

det bliver aktuelt) 

 

Dagsorden/praktisk: 

Anders holder årsredegørelse 

Klaus fremlægger regnskab 

Kasper De Små fisk 

Majbritt og Niels Folke om visionsplanen 

Aase – og evt. Kaj fra SSLF 

 

Dagsordenforslag Næste møde 9. april, men mødestart ændres til 

19.30. Afbud fra Aase 

8. Eventuelt 
 

  

 

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

