Sejs-Svejbæk Lokalråd

Referat

Lokalrådsmøde onsdag den 03. september 2019
Tid og sted for ordinært møde:

Kl. 19.30 - 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.

Fraværende med afbud

Kasper Adelborg, Daniel Lindvig

Dagsorden

Referat

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

Fire deltager i frivilligworkshop på torsdag –
Daniel, Majbritt, Jens og Aase – vi tjekker
tilmelding.

Næstformand

Intet nyt.

Kasserer

Intet nyt.

Sekretær

Intet nyt.

Henvendelser fra borgere og andre
Nyt fra de politiske udvalg:

Se links.

Nærdemokratiudvalget + Nyhedsbreve
Plan- og Vejudvalget
Klima- og Miljøudvalget
3. Nyt fra arbejdsgrupperne

Status

a) Natur

Ingen møder siden sidst.

b) Klima og Miljø

Ingen møder siden sidst.

c) Plan og –vej

Pause/nedlagt

4. Sager til drøftelse
a. Møde med Silkeborg Kommune d.
26.9., herunder revision af
Kommuneplan.

Drøftelse af mødepunkter, bl.a. cykelsti SejsSvejbæk-Silkeborg. Anders samler op og
rundsender forslag før mødet 26.9.

b. Møde med Silkeborg Kommune d. 30/8
om børnehus/institution jf. mail fra
Søren Kristensen, v. Daniel

Anders orienterede. Daniel deltog. Godt
møde, de er opmærksomme på problemer
ved store institutioner. Prøver at afværge
ulemper med konkrete tiltag. En senere
kommende institution er ikke placeret endnu.

c. Visionsplansgruppen og IPU, v. Gorm

Både Majbritt og Gorm vil gerne være med i
IPU. Gorm er tilmeldt, men de giver kun
plads til én. Penge er nu afsat til projektet.
Majbritt fortsætter i Visionsplangruppen, de
supplerer hinanden i IPU.

d. Henvendelse om flydebro ved
Ludvigslyst, jf. mail Klaus Kirkegaard.

Orienteret. Tages op på mødet med Silkeborg
Kommune.

e. Byens rødder, kort orientering fra
møde d. 2.9. v. Gorm

Gorm og Majbritt deltog, begge orienterede.
Almennyttig forening, Silkeborg Kommune.
Stiftende GF i går, ca. 200 deltog. Første
formål: Indsamling af penge til hal.

f.

Afgørelsen er forsinket i tre måneder pga.
travlhed i Planklagenævnet.

Orientering om status for klage over
kommuneplantillæg
(Planklagenævnet), v. Anders

5. Status vedr. igangværende sager,
orientering
6. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside
a) Foreningsnyt. Hvilke aktuelle
opfordringer kan medtages? v. Aase

Kommuneplan, IPU og diverse lokale
aktiviteter.

b) Presse/fotos
c) Hjemmeside og Facebook, v. Majbritt
7. Næste møde 1.10 (og 5.11.)
Dagsordenforslag

Mødet med Silkeborg Kommune 26.9.,
juletræsarrangement (30.11.), mødedatoer i
2020 (husk kalender)

8. Eventuelt

Vi har fået tilbud om juletræ fra Carl Strunge.
Vi siger ja tak, Aase svarer ham. Aftalt af vi
fælder træet og sætter det op i weekenden
23.-24. november. Camilla Damgaard har
kontaktet os ang. julemand, Majbritt aftaler
nærmere med hende, også vedrørende
børnepynt.
Busændringer – Majbritt lægger det op på
FB, så der er mulighed for at svare inden
fristen.
Daniel og Rasmus har holdt møde med
Morten Fogt ang. kommende bane. Rasmus
orienterede.
Temamøde med nærdemokratiudvalget 24.9.
kl. 17-19. Tilmeldingsfrist 11.9.
Bosætningsfilm-tilbud. Vi ser ikke behov for
det, ikke en opgave for lokalrådet. Anders
svarer ham.
Anders sender adg. login til vores fællesmail
til Jens.
Folkemødet 20.-21.9. – Aase deltager, evt.
flere. Anbefaler at flere i lokalrådet deltager i
bl.a. debat om kommuneplan, cykling, klima
m.m.

