
Them-Salten Lokalråd 

Referat af lokalrådsmøde 

Onsdag den 6. februar 2019 

 

Deltagere: Søren Olsen, Sofie Winther, Kim Egeskov, Falle Laygardt og Kasper Friedrich  

Afbud fra: Finn Højer og Peter Rosendahl Laursen 

Dagsorden 

Emne  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2. Godkendelse af referatet Godkendt. 

3. Generel orientering Find Poulsen 
Find Poulsen har valgt at træde ud af lokalrådet. 
 
Nærdemokratiudvalget 
Nærdemokratiudvalget afholder deres udvalgsmøde på Toftebjerg den 23. april. I 
tidsrummet 17:30 til 18:30 deltager lokalrådet med input. 
 
Film om lokalområdet 
Kim er i kontakt med to lokale borgere som arbejder med produktion af mindre film. 
Det blev besluttet at fortsætte samarbejdet med disse, og melde fra overfor 
produktionsselskabet der tidligere har kontaktet lokalrådet. Der vil blive arbejdet på at 
rådet selv finder penge til at finansiere projektet. Tanken er at der skal produceres flere 
korte film fx fem film á 1 minuts varighed med hvert sit tema. Der vil blive arrangeret 
en præsentation af filmene for borgerne når de er færdige. 

4. Markedsdag i maj Brugsuddeler Nichlas har vist interesse i at bidrage til en markedsdag. Konceptet vil 
blive at områdets foreninger kan vise deres aktiviteter frem, erhvervsdrivende kan 
have boder og evt. også et bagagerumsmarked for private. Det aftaltes at der arbejdes 
på at det bliver den 25. maj, men et planlægningsmøde aftales i marts måned – en dato 
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herfor findes i nærmeste fremtid. Ved planlægningsmødet inviteres lokale 
interessenter. Kasper laver poster til ophæng i byen. 

5. Planstrategi 2040 Det aftaltes at der skal laves et høringssvar, om ikke andet for at markere at 
planstrategien indeholder elementer som understøtter lokalområdets kommende 
visionsplan. Høringssvaret skal indeholde følgende elementer: 

▪ Hvordan kan Them/Salten kobles på netværket af supercykelstier? 
▪ Genoplivning af Silkeborgvej og midtbyen – nyt navn til Them centret? 
▪ Forbedring af Them midtbys adgang til omkringliggende natur 
▪ Lokalområdet skal kunne tilbyde en bred vifte af boligtyper til alle familietyper 

og til borgere i alle aldre 
 

Det skal pointeres i høringssvaret, at det er af stor betydning at lokalområdet høres ved 
ændringer i Them/Salten. Kasper formulere et høringssvar. 

6. Visionsplanen Visionsplanen revideret en sidste gang. Kim og Kasper retter den til. Næste skridt bliver 
at sætte tovholdere på opgaverne. 

7. Eventuelt Projektet med de unge 
Adskillelige personer har vist interesse for at få arrangeret et halbal e.l. Sofie vil arbejde 
videre på projektet, og det er tanken at de interesserede aktører skal samles i en 
styregruppe så det bliver et fælles projekt. Muligvis kan dele af de 5000 kr., som 
lokalrådet modtog i støtte til et unge projekt, benyttes i denne forbindelse? 
 
Nyt navn til Them Centret? 
Sofie tager kontakt til formanden for Plan- og Vejudvalget for at forhøre sig om 
processen for at få ændret et vejnavn, hvis det skulle komme på tale. 

Næste møde er ikke planlagt, men bliver formentligt i marts ifm. planlægning af Markedsdagen. 

 

 


