
Sejs-Svejbæk Lokalråd 
Referat af lokalrådsmøde onsdag 07. maj 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, Majbritt Holden 
Boye, Rasmus Würtz Nielsen, Daniel Lindvig, 
Gorm Falsig Pedersen, Jens Philipsen (suppleant) 
og Aase I. Madsen 
Velkommen til Jens. Mødet indledt med en kort 
præsentation.  

Fraværende med afbud  

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Korte meddelelser siden sidst 
 

Formand En lukket FB-Gruppe er oprettet, alle er med. 
Vi har fået ny NemId.  

Næstformand  

Kasserer Majbritt overtager formelt kassererrollen, når 
diverse bank-formalia er på plads, bl.a. kræves 
underskrifter fra alle lokalrådsmedlemmer. Klaus 
hjælper i en overgangsfase. 
Et godkendt 2018-regnskab skal være fremsendt 
til NDU inden 1. juni. 

Sekretær Intet nyt. 

Henvendelser fra borgere og andre 
 

Intet nyt. 

Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder 
samt nyhedsbreve. Vej- og 
Trafikudvalgets (VTU) møder. Plan-, Miljø- 
og Klimaudvalgets (PMK) møder.  

Orienteret. Drøftelse om lokalrådets kontakt til 
nærdemokratiudvalget, evt. ansøgning om midler 
til særlige aktiviteter m.v. 

3. Nyt fra arbejdsgrupperne Status 

a) Natur v. Daniel Flere fuglekasser er nu sat op i Sejs-Svejbæk, 
flere er på vej. Samarbejde mellem Dansk 
Ornitologisk Forening (DOF) og Naturgruppen. 
Daniel kontakter Poul Erik Thystrup vedr. 
vedligeholdelse af stien på bagsiden af Sindbjerg. 

b) Klima og Miljø Se punkt 4a. 

c) Plan og –vej Gruppen nedlægges. Den nåede aldrig rigtig at 
komme i gang. 

4. Sager til drøftelse 
 

a. Fejring af Sindbjerg/Stoubjerg. v. 
Aase 

Gruppen forbereder frednings-arrangementet 28. 
maj, aftaler er næsten på plads. Vi laver et 
Facebook-opslag og en FB-begivenhed for både 
dette og arrangementet 5. juni. 

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


b. Årets lokalområde 2019 v. Anders Drøftet. 
c. En on-line kalender med datoer for 

møder, aktiviteter, deadlines m.v. 
F.eks. et dokument vi uploader i FB 
gruppen og vedligeholder der. v. 
Gorm 

Gorm savner overblik over mødedatoer, 
deadlines m.v. Enighed om at vi prøver med et 
simpelt Excel-ark, der lægges som en lukket 
kalender i vores FB-gruppe. Gorm opretter 
kalenderen. 
På næste lokalrådsmøde planlægges møder m.v. 
for det kommende halve år. Husk kalender. 
Vi skal have nyt password til vores fælles g-mail, 
rundsendes på mail. 

d. NDU tog beslutninger om støtte til 
Liga Syd på sidste møde. Har I 
overvejet at lave noget ”Liga Øst” 
sammenslutning. Os, Laven, 
Sorring, Voel? v. Gorm 

Drøftet. Enighed om at tage kontakt til de øvrige 
lokalråd i vores nærhed vedr. konkrete ting vi 
har fælles, f.eks. cykelsti og jernbane. 
Kontakt til kommunens øvrige lokalråd kan også 
ske ved deltagelse i fælles arrangementer som 
kommunens temamøder, folkemøde, 
nærdemokratikonference m.v. Desuden gennem 
FB-gruppen Lokalrådene i Silkeborg Kommune.  

e. ”Ide- og Programudvalg for ny 
daginstitution i Sejs-Svejbæk” v. 
Gorm 

Daniel (og evt. Rasmus) repræsenterer lokalrådet 
i workshoppen (to datoer i maj, det ene er 
afholdt).  

f. Supercykelstier m.v. v. Gorm Gorm har talt med Gry Bruhn Hansen, Silkeborg 
Kommune. Kommunen arbejder med 
Kommuneplan 2020-2032 og vi vil blive bedt om 
input hertil. Gry forventer, at kommunen vil 
holde møder med lokalrådene herom i 
sensommeren. Gorm holder kontakten og 
spørger ind til bl.a. cykelsti på Nordskovvej og 
skole-krydset ved Borgdalsvej. 

  
5. Status vedr. igangværende sager, 

orientering 

Høringssvar 36-013 v. Anders 

Høringssvar 36-013 er sendt v. Anders 
Der var uenighed i lokalrådet omkring det 
fremsendte høringssvar til 36-013 og dette blev 
debatteret.  
Det blev præciseret, at medlemmer af lokalrådet 
sagtens kan sende private høringssvar. Drøftelse 
om, hvordan vi fremover koordinerer processen 
omkring indhold og divergerende holdninger, 
herunder drøftelse af Jens’ spørgsmål til vores 
principielle tilgang i vores høringssvar. 
Der var enighed om at fremtidige høringssvar 
skal bearbejdes bedre, således at hele lokalrådet 
kan stå inde for disse. 
Vi prøver fremover at holde særskilte temamøder 
med gennemgang af de lidt større 
lokalplanforslag, før vi formulerer et høringssvar. 

  



6. Status vedr. igangværende sager, 
orientering 

Høringssvar 36-013 v. Anders 
 
  

Høringssvar 36-013 er sendt v. Anders 
Der var uenighed i lokalrådet omkring det 
fremsendte høringssvar til 36-013 og dette blev 
debatteret.  
Det blev præciseret, at medlemmer af lokalrådet 
sagtens kan sende private høringssvar. Drøftelse 
om, hvordan vi fremover koordinerer processen 
omkring indhold og divergerende holdninger, 
herunder drøftelse af Jens’ spørgsmål til vores 
principielle tilgang i vores høringssvar. 
Der var enighed om at fremtidige høringssvar 
skal bearbejdes bedre, således at hele lokalrådet 
kan stå inde for disse. 
Vi prøver fremover at holde særskilte temamøder 
med gennemgang af de lidt større 
lokalplanforslag, før vi formulerer et høringssvar. 

Vejnavne v. Majbritt Vejnavne ifm. lokalplan 36-013 v. Majbritt 
Ejer er p.t. ikke interesseret i at Langdalsgård 
bruges i et kommende vejnavn. Vores forslag 
Langdalen er OK. 

7. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside 
 

a) Foreningsnyt. Hvilke aktuelle 
opfordringer kan medtages? v. 
Aase 

Deadline 20. maj (juni-udgaven). Høringssvar, 
sommer/natur… 
Sommerpause i juli, næste deadline 20. juli.  

b) Presse/fotos  

c) Hjemmeside og Facebook, v. 
Majbritt 

 

8. Næste møde 
 

18. juni kl. 19.30. Bemærk starttidspunkt. 

Dagsordenforslag Kalender for 2. halvdel af 2019.  
  
9. Eventuelt Drøftelse om lokale arrangementer.  
  

 

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