Sejs-Svejbæk Lokalråd

Referat

Dagsorden til lokalrådsmøde onsdag den 07. januar 2020
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, Daniel Lindvig, Jens Philipsen
og Aase I. Madsen.

Fraværende med afbud

Rasmus Würtz Nielsen

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Korte meddelelser siden sidst
Formand

Gorm har valgt at træde ud af lokalrådet på
grund af nyt arbejde. Jens træder ind som
fuldgyldigt medlem af lokalrådet.

Næstformand

Intet nyt.

Kasserer

Majbritt orienterede om regnskab 2019. Vi
undgår lige akkurat underskud for 2019.
Bank- og Nets-gebyrer har i årets løb kostet
dyrt. Regnskabet fremlægges til
borgermødet.

Sekretær

Referat fra december-mødet – punkt 4h:
Sætningen om it-kursus udgår.

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

Intet nyt.

b) Klima og Miljø

Intet nyt.

4. Sager til drøftelse
a. Udbygningen af Sejs-Svejbæks
bymidte - tillæg nr. 34 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
36-012. Lokalplan er sendt i 8 ugers
høring. Se første punkt her:
https://silkeborg.dk/Politik/NyhederPolitik/Byraadet-har-besluttet-oktober2019?utm_campaign=sk_nyheder&ut
m_source=nyhedsbrev&utm_medium=
email

Høringssvar er afsendt. Kræver ikke
yderligere behandling.

b. Borgermøde 2020

Planlægning af Borgermøde 11. marts kl.
19.30 i Multihuset.
Overvejelse om vedtægtsændringer vedr.
hvem der er opstillingsberettigede. Tages op
på næste møde.
Valg af en eller flere suppleanter.
Formandens beretning om lokalrådets
aktiviteter i det seneste år.
I øvrigt dagsorden iflg. vedtægterne. Anders
bestiller lokale.
Tema om klima og miljø, gerne med
deltagelse af formand for Silkeborg
Kommunes Klima- og miljøudvalg Claus Løwe
Klostergård (Å). Anders kontakter ham og
beder ham fortælle om kommunens planer
indenfor klima og miljø.

c. Ideer i forhold til anvendelsen af de
rekreative områder 36-R-05 og 36-R12, jf. møde med Silkeborg Kommune
d. 26. september

Vi sender et mere detaljeret svar. Daniel
skriver et forslag med bl.a. flere outdoorfaciliteter og -muligheder.

d. Dato for opsætning af juletræ

Drøftelse af juletræs-arrangementet, generelt
vellykket og med mange deltagere.
Arrangementet holdes næste gang 28.
november 2020. Rasmus er tovholder. Aftaler
formentlig med stort set de samme
aktører/sponsorer som sidst.

e. Hjemmesideredaktør og
Facebookadministrator

Jens tilbyder at overtage administration og
opdatering af lokalrådets hjemmeside.
Jens kontakter Helle Præsius Busk angående
overdragelse af hjemmesiden. Aase
kontakter Silkeborg Kommunes webteam.

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

Borgermøde, valg af suppleanter. Gorms
fratræden.

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

4. februar.

Dagsordenforslag

Drøftelse om evt. vedtægtsændringer, evt.
forslag skal offentliggøres med 14 dages
varsel. Vedtagelse kræver mindst 2/3 flertal
ved borgermødet.

8. Eventuelt

Daniel: Opfølgning vedr. den nye
daginstitution. Vi har fået et OK svar om,
hvordan man tager højde for, at det er en
stor institution.

