
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Lokalrådsmøde onsdag den 10. april 2019        Referat 

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, Majbritt 

Holden Boye, Daniel Lindvig, Gorm Falsig 

Pedersen og Aase I. Madsen 

 

Fraværende med afbud Rasmus Würtz Nielsen og Jens Philipsen 

(nyvalgt suppleant) 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden OK 

2. Korte meddelelser siden sidst 
 

Formand Velkommen til Gorm som nyt medlem af 

lokalrådet. 

Lokalrådet har en Nem ID som vi ikke har 

benyttet. Vi får en ny. 

Næstformand  

Kasserer Valg af ny kasserer. Majbritt overtager 

posten som kasserer. Kontakter Klaus som 

har lovet at overdrage opgaven. 

Sekretær  

Henvendelser fra borgere og andre 

 

 

Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder samt 

nyhedsbreve. Vej- og Trafikudvalgets (VTU) 

møder. Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets (PMK) 

møder.  

 

3. Nyt fra arbejdsgrupperne Status 

a) Natur Gruppen planlægger et møde i løbet af 

foråret. Vil sætte fuglekasser op på heden, 

har kontakt til Dansk Ornitologisk Forening. 

Desuden kontakt til kommunen vedr. pleje af 

Sejs Engen. Ønske om mere 

højkvalitetsnatur.  

b) Klima og Miljø Gruppen mødes inden 

fredningsarrangementet 28. maj. Aftale om 

oplæg fra Danmarks Naturfredningsforening 

er på plads. Store sal i Multihuset er bestilt. 

Desuden kaffe til deltagerne. Lokalrådet kan 

(formentlig) betale.  

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


c) Plan og –vej Anders ønsker ikke at fortsætte som 

tovholder for gruppen, som aldrig rigtig er 

kommet i gang. Ingen andre fra lokalrådet 

interesserede i at overtage gruppen. Gruppen 

nedlægges p.t. – eller sættes på pause til 

evt. nyudvikling, hvis der viser sig interesse 

for det.  

4. Sager til drøftelse 
 

a. Høring af lokalplanforslag 36-013 for et 

institutions- og boligområde syd for 

Tværdalsvej (rundsendt pr. mail). 

Borgermøde i Multihuset d. 24. april 

arrangeret af Silkeborg Kommune. Vi skriver 

et høringssvar. Frist 6. maj. Kontakt til 

forældregruppe ved de lokale institutioner for 

at høre deres holdning. Foreløbigt udkast til 

høringssvar sendes rundt internt inden 

borgermødet. 

b. Vejnavne ifm. lokalplan 36-013 

(rundsendt mail) 

Forslag om navne med Langdal-. Majbritt 

kigger på det, sender forslag rundt.  

c. Indkaldelse af idéer og forslag Sejs-

Svejbæk (rundsendt pr. mail). 

Der er gode elementer i udkastet, som 

bygger videre på helhedsplanen. Forslag om 

fredsskov og fin placering af boldbaner 

fremhæves i vores svar. 

Daniel skriver et udkast til svar og sender 

rundt. 

d. Supercykelsti fra Silkeborg til 

Sejs/Svejbæk/Linå Vesterskov, jf. mail 

fra Gorm. 

Drøftet. Forslag om supercykelsti mellem 

Silkeborg og Sejs-Svejbæk fremgår af 

kommunens planstrategi 2040. Hvad er 

status? Vi inviterer en repræsentant fra 

kommunen til et kommende møde hos os. 

Gorm tager kontakten. Lokal cykeltælling? 

5. Status vedr. igangværende sager, 

orientering 

 

 Status for vores klage over udvidelse 

af kommuneplanramme til 

planklagenævnet, v. Kasper 

Vores klage vedr. Kommuneplantillægget er 

nu under behandling i Planklagenævnet. 

Vores betaling gælder kun for én sag. Vi 

klager ikke videre, dvs. vi klager alene over 

rammeudvidelsen mod nord. 

6. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside 
 

a) Foreningsnyt. Hvilke aktuelle 

opfordringer kan medtages? v. Aase 

Fredningsarrangementer, ny kasserer, 

fuglekasser m.m. 

b) Presse/fotos  

c) Hjemmeside og Facebook, v. Majbritt  

7. Næste møde 7. maj 

 

 

Dagsordenforslag  Årets lokalområde 2019 

  

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


8. Eventuelt Facebookgruppe, vi prøver at oprette en 

intern gruppe, foreløbig frem til 

sommerferien. 

Status på ny jernbane – intet nyt.  

  

 


