Sejs-Svejbæk Lokalråd

Referat

Dagsorden til lokalrådsmøde onsdag den 01/10 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
Dagsorden

Referat

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

Intet nyt.

Næstformand

Intet nyt.

Kasserer

Intet nyt.

Sekretær

Intet nyt.

Henvendelser fra borgere og andre

Intet nyt.

Nyt fra de politiske udvalg:

Se links.

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

Status

a) Natur (Daniel)

På området ved Sejs Engen er der to
bord/bænkesæt og plads til en kajak. I
forbindelse med frivilligworkshoppen var vi
på gåtur og snakkede om evt. overdragelse
til os, så Naturgruppen vedligeholder
området, f.eks. en gang årligt. Drøftes med
Naturgruppen på kommende møde.

b) Klima og Miljø (Aase)

Gruppen holder næste møde i løbet af
efteråret.

c) Plan og –vej

Pause/nedlagt

4. Sager til drøftelse
a. Referat af møde med Silkeborg
Kommune d. 26/9

Vi sender bemærkninger/rettelser til Anders i
løbet af ugen, Anders sender det videre. Der
er bl.a. fejl ved navne og et par
misforståelser.

b. Oplæg fra Årstiderne/Søren
Christiansen d. 26/9

Drøftelse af lokalrådets holdning til projektet.
Umiddelbart et rigtig spændende projekt,
men generelt er vi bekymrede for den øgede
trafik og om institutionerne kan følge med.
Søren vil gerne holde et møde med os.
Aftales.
Anders skriver et forslag til svar og sender
rundt.

c. Drøftelse af henvendelse fra Morten
Hæk, se medsendte mails.

Ønske om vinterbadeklub/saunaklub ved De
Små Fisk. Vi inviterer initiativtagerne til et
møde for at høre nærmere.
Som lokalråd skal vi ikke være medlem af
den nye forening Rødder. Vi kan ikke melde
os ind i en forening, som ikke nødvendigvis
repræsenterer alle i vores lokalområde.

d. Kort drøftelse af
Mascotgrunden/lokalplanen

Vi har afgivet forhøringssvar – men i lyset af
de seneste dages korrespondance, tog vi en
ultrakort drøftelse af processen omkring
lokalplanen. Vi får jo lokalplanen til høring, så
vi får mulighed for at svare igen.
Vi mener stadig, at Silkeborg Kommune bør
lave en analyse af detailhandelen og
trafikken i området, bl.a. hvilke og hvor
mange butikker der er grundlag for.

e. Møde om Arkitekturpolitik 3.10, jf.
rundsendte mail fra Tobias Bisgaard
Nielsen, Silkeborg Kommune

Ingen af os har mulighed for at deltage.
Anders melder afbud fra lokalrådet.

f.

Rasmus og Daniel kontakter Carl Strunge og
udpeger et træ plus aftaler fældning med
ham. Majbritt laver aftale med Camilla
Damgaard om julemand, børnepynt og
sange. Formentlig samme julemand som
sidste år, lokalrådet bakker op. Aase
kontakter Jan Lund om sponsorering af
slikposer.

Juletræ 30.11 – aftaler (træ +
julemand) + skovtur

g. FUSS v. Gorm

Gorm foreslår, at vi søger penge fra
Silkeborg Kommunes pulje til lokalråd for at
støtte det gode initiativ FUSS –
(Folkeuniversitetet Sejs-Svejbæk). Aftalt.
Gorm skriver ansøgning og sender rundt.

5. Status vedr. igangværende sager,
orientering
6. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside
a) Foreningsnyt. Hvilke aktuelle
opfordringer kan medtages? v. Aase
b) Presse/fotos
c) Hjemmeside og Facebook, v. Majbritt

Juletræ, evt. skovtur (se under Evt.),
kommuneplan og andre aktuelle sager

7. Næste møde

5. november kl. 19.30

Dagsordenforslag
8. Eventuelt

Forslag om Vild med vilje-foredrag henvendt
til haveejere, f.eks. en ansøgning til foråret.
Daniel undersøger nærmere.
Forslag om offentlig skovtur til ”vores nye
skov”, evt. arrangeret af Naturgruppen og
Klimagruppen i samarbejde med Sejs
Spejderne. Projektleder i Naturstyrelsen,
Anders Busse Nielsen kan går med rundt og
fortælle, evt. afsluttet med kaffe og kage på
Bjørnholt. F.eks. 24.11. Se artikel i MJA i
dag. Aase går videre med forslaget.

