Sejs-Svejbæk Lokalråd

Referat

Dagsorden til lokalrådsmøde tirsdag den 19. maj 2020
Tid og sted for ordinært møde:

Kl. 19.30 - 21.00 Gåtur fra 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
2. Korte meddelelser siden sidst
Formand

Intet nyt.

Næstformand

Intet nyt.

Kasserer

Intet nyt.

Sekretær

Intet nyt.

Henvendelser fra borgere og andre
Nyt fra de politiske udvalg:
Nærdemokratiudvalget + Nyhedsbreve.

Se links.

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.

4. Sager til drøftelse
a. Borgermøde – september?

Borgermøde om det kommende
kommuneplanforslag er fastsat til 1. september
i Multihuset kl. 19-21. Anders sender besked til
Gry Bruhn Hansen om vores ønske til
mødepunkter. Vi prøver om det kan lade sig
gøre at få en online-tilkobling til mødet, hvilket
kan være aktuelt på grund af begrænsninger i
deltagerantal pga. corona. Anders bestiller
lokale.
Lokalrådet er vært, kommunen deltager med
politikere og repræsentanter for
administrationen. Midtjyllands Avis deltager
også.

b. Kaffebod v. De Små Fisk

Kasper orienterede. Vi synes det er en god idé.

c. Borgdalsparken, lokalplan

Anders orienterede. Kasper skriver henvendelse
til kommunen ang. højden af jordbunken
omkring legepladsen.

d. Udstykningsmuligheder i
land/byzone

Se rundsendt mail fra Gry. Ingen nye tilladelser
er givet p.t.

e. Ideer i forhold til anvendelsen af de
rekreative områder 36-R-05 og 36R-12, jf. møde med SK d. 26.
september

Daniel har svaret. Sagen er afsluttet.
Daniel spørger desuden til status for boldbaner
og rekreative arealer i Carls skov.

f.

Vi skal melde tilbage til kommunen senest 25.
maj. Vi ønsker særlig fokus på kapacitet for
institutioner, trafik m.m. i relation til udstykning
af nye boligområder. Anders svarer. Se også
punkt 4a.

Kommuneplan 2020

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

SSIF-bevillinger, kommuneplanmøde 1.
september, borgermøde udskudt til efteråret,
god sommer.

Presse/fotos
6. Hjemmeside og Facebook, v.
Majbritt
7. Næste møde
a) Dagsordenforslag

Næste lokalrådsmøde tirsdag 18. august.
a) Planlægning af borgermøde 1. september om
kommuneplan. Planlægning af vedtægtsbestemt
borgermøde.

b)
8. Eventuelt

Ingen webkurser pga. corona, så Jens’
overtagelse af hjemmesiden må vente.

