Sejs-Svejbæk Lokalråd
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 4. februar 2020
Tid og sted for ordinært møde:

Kl. 19.30 - 21.00 i Multihuset

Mødeleder

Anders Koed

Referent

Aase I. Madsen

Deltagere

Anders Koed, Majbritt Holden Boye, Rasmus
Würtz Nielsen, Daniel Lindvig, Jens Philipsen
og Aase I. Madsen.

Fraværende med afbud

Kasper Adelborg

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:
Nærdemokratiudvalget + Nyhedsbreve
Plan- og Vejudvalget
Klima- og Miljøudvalget

Se links.

3. Nyt fra arbejdsgrupperne

Status

a) Natur

Ingen møder siden sidst.

b) Klima og Miljø

Ingen møder siden sidst.

4. Sager til drøftelse
a. Planlægning af Borgermøde d. 11.
marts, herunder ændring af vedtægter
- valgbarhed, fx af byrådskandidater

Claus Løwe Klostergård (Å) deltager, kommer
kl. 20, er på kl. 20-20.30, herefter spørgsmål
fra salen. Formalia med årsredegørelse
(Anders) og regnskab (Majbritt) klares så vidt
muligt før.
Vedtægtsændringer drøftet. Besluttet, at vi
ikke ændrer vedtægterne mht. politiske
kandidater (§ 3).
Tidspunkt for det vedtægtsbestemte
borgermøde (§ 9) ændres fra 1. marts til 1.
april. Evt. også udvidet, fast dagsorden.
Drøftelse: Skal vi ændre vedtægterne næste
år, så 16-årige kan vælges? Tages op igen
senere.

b. Lokalrådenes formandsmøde d. 3/2
2020

Orientering v. Jens, som deltog i stedet for
Anders: Drøftelse af bl.a. Kodeks for godt
nærdemokrati, bl.a. tidlig inddragelse. Flere
lokalråd har oprettet følgegrupper i
forbindelse med bl.a. lokalplaner.
De stigende bankgebyrer drøftet, i håb om at
det kan lade sig gøre at mindske
lokalrådenes gebyrer. Møder med borgmester
Steen Vindum (V), som kommer rundt i
lokalområderne, er startet i Gjessø.

c. Ny hjemmesideredaktør

Status v. Jens. Der er sendt besked om
redaktørskift til it-folkene, endnu ikke svar
retur. Aase rykker.

d. Udstykningsmuligheder i land/byzone

Orientering v. Rasmus. Vi vil gerne orienteres
om kommende planer, dels i by-, dels i
landzone. Anders kontakter vores
byplanansvarlige (Gry Bruhn Hansen).

e. Status vedr. igangværende sager,
orientering
f.

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

g. Ny institution v. Daniel

Status v. Daniel. Vi ønsker at områderne
henligger i naturtilstand, så de fremover
fungerer som offentligt rekreativt område.
Daniel skriver svar til Gry og rundsender.
Daniel orienterede om midlertidig løsning
med pavillon i Linå før vores nye institution
står færdig. Behov for mere dialog. Vi
inviterer Børne- og Ungeudvalget, forslag om
møde 18.2. kl. 16. Anders og Daniel sender
invitation.

h. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside
5. Foreningsnyt. Hvilke aktuelle opfordringer
kan medtages? v. Aase

Borgermøde, vedtægtsændringer (§9).
Suppleantvalg. Status på institutionsområdet.

Presse/fotos
6. Hjemmeside og Facebook, v. Majbritt
7. Næste møde 3. marts kl. 19.30
a) Dagsordenforslag
b)
8. Eventuelt

Borgermøde, status.

