
Them-Salten Lokalråd
Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 3. april 2018

Hvor: Medborgerhuset

Ordstyrer: Sofie

Referent: Kasper

Deltagere: Sofie Winther, Søren Olsen, Kim Egeskov, Finn Højer, Falle Laygardt, Jens Martin Jensen og Kasper Friedrich 

Afbud fra: Find og Peter 

Dagsorden

Emne
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
2. Godkendelse af referat Godkendt.
3. Generel orientering  Fodgængerovergange i Salten og Them

Der har ikke været nogen tilbagemelding fra politikerne, men det forventes at 
være på Plan- og Vejudvalgets møder i april.
 

 Tværpolitisk forum
Ved opstartsmødet deltog Find, Kim, Sofie og Søren, og her blev der givet en 
bred orientering om formålet med forummet. Næste møde er åbent for alle, og
foregår i Them den 10. april hvor bl.a. Martin Jakobsen (Formand for 
Nærdemokratiudvalget) deltager.

 Tilskud fra Nærdemokratiudvalget
Kims ansøgning om kr. 5000 er blevet godkendt, og beløbet skal bruges på 
lokalrådets arbejde for de unge i lokalområdet. Se mere under punkt 4.
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 Facebook-gruppe bliver til Facebook-side

Der er blevet oprettet en Facebook-side, som lige så stille skal overtage 
’gruppens’ rolle som lokalrådets primære formidlingsside. En fordel er bl.a. at 
opslag på den nye side vil blive vist hos brugere som har en ven som følger 
lokalrådets side. Man vil altså nå ud til de borgere som endnu ikke følger den 
nye sides opslag.

 Informationsmøder med Hallen, Medborgerhuset og Salten Borgerhus
Kim har lavet en aftale med de tre interessenter om at arrangere nogle fælles 
café- og spiseaftener hvor lokalrådet kan deltage og stille op til en snak om 
lokalrådet. Tanken er at det kan foregå tre gange årligt på skift de tre steder (fx 
efterår, vinter og forår).
 

 Opdatering på ny udstykning på Magnolievej
Der er flere borgere som har kontaktet rådet og udtrykt bekymring for øget 
trafik ved de eksisterende veje. Der er også tidligere blev ansøgt om tilladelse 
til at udstykke grunde i samme område dog uden held. Der blev ved mødet d.d.
talt om hvorvidt lokalrådet tidligere er blevet spurgt til råds fra kommunens 
side angående denne udstykning, og dette mener bestyrelsen ikke er tilfældet.

4. Kontaktlisten over lokale aktører Kontaktlisten er siden sidste mødte blevet udvidet med flere interessenter, og fordelt 
ud på bestyrelsens medlemmer. Det blev aftalt at medlemmerne skal kontakte 
aktørerne inden bestyrelsens næste møde den 29. maj.

Det aftaltes at det skal annonceres i aviserne og på Facebook, at lokalrådet begynder at 
kontakte lokalsamfundets interessenter for at gøre opmærksom på efterårets 
borgermøde. Her skal det ligeledes gøres klart at bestyrelsen har forsøgt at nå ’bredt 
ud’ til alle aktører, men at vi desværre kan have overset nogle.

Det brev Kim har skrevet, som kan sendes til aktørerne, vil blive forsøgt omskrevet så 
det fylder ét ark og dermed er mere spiseligt.

For at skabe opmærksomhed for borgermødet skal der i august måned laves et 
arrangement på torvet.  Der skal derfor placeres et bestyrelsesmøde primo/medio 
august, hvor arrangementet kan planlægges.
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Der er bred enighed om at der skal gøres meget ud af arrangementet på torvet:
 Der skal rejses et telt eller en pavillon med borde og stole, og ang. leje af dette 

vil Kim tale med borgerforeningen og Jens Martin vil tale med hans kontakt.
 Da Peter fra kontaktlisten er blevet tildelt at kontakte Super Brugsen og Rema 

1000, opfordres han til at tale med disse om sponsorering af kaffe o.l.
 Kommunen bør orienteres om at der vil blive rejst et telt.
 Sofie vil forsøge at skaffe noget underholdning.
 Hvad kan ellers skabe interesse og få folk til at møde op? Konkurrencer? 

Aktiviteter for børn? Der må gerne være noget for alle aldre…
 Skal man få lavet et banner for lokalrådet? Dette vil også kunne bruges i andre 

sammenhænge.

5. Diverse opgaver som har brug for tovholdere  Fælles kalender for Them og Salten
Der blev talt om fordelene ved én fælleskalender som alle foreningerne kunne 
deles om, så man nemt kan få overblik over hvad der sker i byerne. Det blev aftalt 
at de lokale aktører skal spørges om de kunne være interesserede i at samarbejde 
om en sådan kalender, inden der arbejdes videre med idéen.

 Arrangement for de unge
Lokalrådet vil gerne nå ud til de 13-16 årige (ca. 7. til 9. klasse), altså dem som 
endnu ikke er begyndt på ungdomsuddannelser endnu. Det er her de kr. 5000 fra 
Nærdemokratiudvalget skal komme i spil. Der var enighed om at de unge skal 
aktiveres, ikke bare underholdes. Mange idéer blev vendt fx kunne der laves en 
konkurrence hvor de unge skal lave en video hvor temaet kunne være de unges 
ønske for området. Sofie er tovholder, og vil gå i tænkeboksen.

 Kunst og kultur
Bør vi få flere kulturarrangementer til Them-Salten? Hvordan kan vi gøre dette? 
Flere idéer bliver vendt, men det aftales at vi drøfter det videre på et senere møde.

 Outdoor Hovedstad
Er det kun Silkeborg som er ’Outdoor Hovedstad’, eller også resten af kommunen? 
Der blev snakket om mange tiltag. Kunne det være et tema til borgermødet? Hvad 
er der af udendørs faciliteter i dag? Hvad er der af muligheder for nye faciliteter og 
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arrangementer? Finn er tovholder, og vil tale med spejderne og Jan Kjærgaard om 
de kunne inddrages. 

 Velkomstgruppe til tilflyttere
Kunne man lave en velkomstgruppe/pakke til tilflyttere hvor de introduceres til 
Them-Salten og dets arrangementer og foreninger? Der blev enighed om at det 
ville blive en svær nød at knække, bl.a. er det svært at vide hvornår nye borgere 
flytter hertil.

6. Eventuelt  Kasper spørger ind til lokalrådets budget. Rådet får hvert år kr. 6000 til dets 
arbejde. Et regnskab er ved at blive udarbejdet, og vil blive fremlagt på næste 
møde.

 Jens Martin fortæller om udfordringer med at bevæge sig omkring langs naturstien 
under det nuværende anlægsarbejde.  Kim vil skrive til den 
byplanlægningsansvarlige for at høre hvad status er for projektet. 

 Søren har været til møde i Velux Fonden, som gerne vil støtte lokale arrangementer
for personer over 60 år. Skal vi kontakte dem på et tidspunkt?

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 29. maj kl. 19:30.


