
Sejs-Svejbæk Lokalråd       Referat  

Dagsorden til lokalrådsmøde tirsdag den 3. november 2020 

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 19.30 - 21.30 i Multihuset 

Mødeleder Anders Koed 

Referent Aase I. Madsen  

Deltagere Anders Koed, Kasper Adelborg, Majbritt Holden Boye, 

Jens Philipsen og Aase I. Madsen 

Fraværende med afbud Daniel Lindvig, Rasmus Würtz Nielsen 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

(punkterne a-e er nye 

punkter, tilføjet d.d.) 

a) Bendt Nielsen deltager ca. 1 time i starten af 

mødet, vi kan låne en projektor. OK 

b) Mail ang. Ladepladsen er vedlagt. (Se 

videresendt mail). 

c) Henvendelse angående forslag om ny sti. Se 

videresendt mail ang. sti. 

d) Juletræ, træet skal fældes og sættes op, 

hvornår? Rasmus udpeget som tovholder, 

Majbritt spørger Klaus K. om hjælp. Det 

traditionelle arrangement kan ikke blive til 

noget i år pga. corona. Lysenes tændes som 

aftalt lørdag 28. november kl. 16. Aase 

kontakter Brugsen og Jan Lund om 

muligheder. Lægger billeder på FB. (Klaus har 

grej til opsætning, Brugsen har lysene) 

e) Status på mail til kommunen vedr. jordbunken 

i Langdalsparken. Kasper har sendt mail, 

afventer svar. 



2. Gæst: Landskabsarkitekt 

Bendt Nielsen, vedr. De Små 

Fisk (kl. 19.30-20.30) 

Bendt Nielsen fortalte om arbejdet med at holde gang 

i projektet vedr. De Små Fisk. 

Der er løbende kontakt til Silkeborg Kommune 

(Outdoorsekretariatet). Har også kontakt til Outdoor-

instituttet.  

De bevilgede penge fra Friluftrådet begynder snart at 

blive ”for gamle”, frist kan forlænges i 5 år. Forsøger 

at få projektet lagt ind under Gudenåstien (april 

2020, ligger online på nst.dk), som går gennem alle 

otte Gudenå-kommuner. Partnerskab om De Små 

Fisk er skrevet ind i den, bl.a. toiletfaciliteter. Håber 

på finansiering gennem fonde og de involverede 

kommuner. Nordeafonden er med – 40 mill. plus 

moms. Silkeborg Kommune har allerede bevilget to 

millioner kr., så det bliver ikke ret dyrt for dem at 

bevilge resten. Inden udgangen af 2020 bliver der 

nok sendt en ansøgning, en af kommunerne skal 

være fælles-ansøger. Måske svar inden 

sommerferien. Lokalrådet skal gerne sætte skub i 

projektet. Vedholdenhed er vigtigt! 

Realistiske fonde: AP Møller, Nordea, evt. Velux.  

3. Korte meddelelser siden sidst 
 

Formand Anders orienterede om status på aktuelle projekter, 

Borgdalsvej, Mascot-grunden m.m.  

Næstformand Intet nyt. 

Kasserer Intet nyt. 

Sekretær Intet nyt. 

Henvendelser fra borgere og andre 
 

Se pkt. 1 

Nyt fra de politiske udvalg: 

Nærdemokratiudvalget + 

Nyhedsbreve 

Plan- og Vejudvalget 

Klima- og Miljøudvalget 

 

4. Nyt fra arbejdsgrupperne  

a) Natur Ingen møder siden sidst. 

b) Klima og Miljø Ingen møder siden sidst. 

5. Sager til drøftelse 
 

a. Opfølgning på Borgermøde. Borgermøde udsat til foråret pga. corona.  

https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2020/Naedemokratiudvalget
https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Nyhedsbreve
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2020/Klima-og-Miljoeudvalget
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2020/Klima-og-Miljoeudvalget


  

b. Jordvold/høj i Borgdalsparken Kasper har sendt mail, afventer svar. Se pkt. 1e.  

c. Henvendelse fra Anders 

Nordborg om Ladepladsen. 

Se pkt. 1b 

d. Høring af ny kommuneplan, se 

link: 

https://silkeborg.viewer.dkplan

.niras.dk/plan/11#/14304 

Link til plandok: 

https://dokument.plandata.dk/11_9732690_

1597302130931.pdf  

Høringssvar er sendt 9. oktober og lagt på vores 

hjemmeside. 

a. Henvendelse ang. stisystem fra 

Jens Erik Holm, Georg 

Krügersvej 291 

Daniel kontakter ham. Se pkt. 1c. 

b. Planlægning af vores 

Borgermøde/Generalforsamling 

Udsat til foråret 2021. 

c.   

d. Nyhedsbrev, PR og 

hjemmeside 

 

6. Foreningsnyt. Hvilke aktuelle 

opfordringer kan medtages? v. 

Aase 

Juletræ, De Små Fisk, Godt nytår… 

Presse/fotos  

7. Hjemmeside og Facebook, v. 

Majbritt 

 

8. Næste møde 

a) Dagsordenforslag 

 

b)   

9. Eventuelt Juleafslutningsmøde 2. december på Ludvigslyst. 

Kasper aftaler kl. 19. Møde kl. 18.30 samme sted. 

 

https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/14304
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/14304
https://dokument.plandata.dk/11_9732690_1597302130931.pdf
https://dokument.plandata.dk/11_9732690_1597302130931.pdf
https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/Projekter-visioner/Kommune-og-lokalplanlaegning#2020
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad

