
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 18. juni 2019 

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 19.30 - 21.30 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 og Aase I. 

Madsen. 

Fraværende med afbud Jens Philipsen 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Korte meddelelser siden sidst 
 

Formand 
 

Næstformand  

Kasser  

Sekretær  

Henvendelser fra borgere og andre 

 

Daniel, Majbritt og Aase deltager i 

frivilligmøde 26. juni v. Poul Erik Thystrup, 

Silkeborg Kommune. Daniel tilmelder os. Se 

pkt. 4e. 

Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder samt 

nyhedsbreve. Vej- og Trafikudvalgets (VTU) 

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

møder.  

 

3. Nyt fra arbejdsgrupperne Status 

a) Natur Gruppen arbejder videre med naturplaner 

med mere vild natur.  

b) Klima og Miljø To gode arrangementer i anledning af 100-

året for fredningen af Sindbjerg og 

Stoubjerg. Fint samarbejde med Sejs-

Svejbæk Lokalhistoriske Forening. 

c) Plan og –vej Gruppen er på pause, p.t. nedlagt. 

4. Sager til drøftelse 
 

 

a. Ny daginstitution i Sejs-Svejbæk v. 

Daniel Planen er at bygge et hus til 

140 børn/pladser i første omgang, med 

mulighed for udvidelse til 180 

børn/pladser. Skal vi som lokalråd 

have en mening om det, jf. diskussion 

på vores lukkede fb-gruppe? 

 

 

Daniel orienterede om workshop. Her var 

konsensus omkring, at man gerne vil have 

natur/vild natur.  

Kasper og Daniel udarbejder mail-tekst inden 

1. juli vedr. udvidelsen og størrelsen af 

institutionen. 

 

 

 

 

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. Mascotgrunden/Byudvidelse v. Gorm 

 

”Indkaldelse af idéer og forslag i 

forbindelse med planlægning for 

udvidelse af butiksområdet i Sejs-

Svejbæk” 

Indkaldelsen offentliggøres på 

kommunens hjemmeside samt på 

hjemmesiden for Kommuneplan for 

Silkeborg Kommune 2017-2028:  

https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.d

k/plan/10#/12769 

  

Frist for bemærkninger er fastsat til 

26. juni 2019 

 

  

Drøftet, argumenter både for og imod at 

butiksområdet udvides og rykker mod øst. 

Trafikken, flere butikker? Forslag om analyse 

af detailhandlen, handelsmønstret og 

trafikken her i lokalområdet i stil med analyse 

i Virklund. 

Gorm skriver tekstforslag.  

 

c. Lukket punkt til drøftelse v. Majbritt Orienteret. 

 

d. Møde med SK d. 26/9 om 

Kommuneplan, jf. mail videresendt d. 

15/6 v. Anders 

Anders spørger om evt. andet tidspunkt, 

samme dato, gerne aftenmøde.  

 

e. Workshop om frivillighed i det grønne 

jf. mail videresendt d. 15/6 v. Anders 

Se pkt. 2, henvendelser. 

f. Kalender for 2. halvdel af 2019. Fælles Næste lokalrådsmøde 13. august. Herefter 1. 

tirsdag i hver måned. Kommende møder for 

2019: 3. september, 1. oktober, 5. 

november, 3. december.  

5. Status vedr. igangværende sager, 

orientering 

Supercykelsti v. Gorm 

Vi har behov for en bedre cykelsti mellem 

Sejs-Svejbæk og Silkeborg – helst inden for 

overskuelig tid. Vi tager emnet op på 

septembermødet.  

  

6. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside 
 

a) Foreningsnyt. Hvilke aktuelle 

opfordringer kan medtages? v. Aase 

100-års jubilæum – fotos. Diverse aktuelt 

plus sommer-stof.  

b) Presse/fotos  

c) Hjemmeside og Facebook, v. Majbritt  

7. Næste møde 

 

 

Dagsordenforslag  

  

8. Eventuelt 
 

  

 

https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/12769
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/12769
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad

