Them-Salten Lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.30

Hvor: Medborgerhuset
Ordstyrer: Sofie
Referent: Kasper
Deltagere: Sofie Winther, Søren Olsen, Kim Egeskov, Find Poulsen, Peter Rosendahl Laursen, Falle Laygardt, Jens Martin Jensen og Kasper Friedrich
Afbud fra: Finn Højer

Dagsorden
Emne
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Generel orientering

Godkendt.
Godkendt.
Kim har modtaget følgende fra kommunen siden sidste møde:
 Det er blevet undersøgt hvorvidt det gamle bibliotek er fredet eller
bevaringsværdigt – men det er ikke tilfældet. Jvf. lokalplanen skal bygningen
bruges til beboelse.
 Kommunen har planer om at udstykke grunde på Dyrehaven og Frisholmparken
(2. etape).
 Der arbejdes på at opdatere Lokalrådets hjemmeside, men kommunen kræver
at den ansvarlige får undervisning i denne før der gives adgang til
hjemmesiden. Der arbejdes på at Kasper får undervisning i den nærmeste
fremtid.
 Liga Syd inviterer til lokalpolitisk forum for Silkeborg syd den d. 28. februar med
Peter Sig Kristensen (Ø, Bryrup), Kasper Thomassen (V, Gjessø) og Dorthe
Jensen (S, Virklund).
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4. Fodgængerovergang i Salten

5. Strategiplan for Lokalrådets arbejde

Peter deltog i Nærdemokratiudvalgets møde hvor der var valg af repræsentanter fra
lokalrådene. Der var to poster og ni kandidater – Peter blev 2. suppleant, men
suppleanterne bliver umiddelbart ikke indkaldt til møder ej tilsendt referater mm., men
Peter arbejder på at få dette lavet om og få høringsret.
Under kommunalvalget var der tilkendegivelse fra Hans Okholm og andre politikere om
at der skulle etableres en fodgængerovergang i Salten. Sofie har talt med Hans Okholm,
og han fortæller at fodgængerovergangen vil være på dagsorden på udvalgets møde i
marts.
Der var i lokalrådet enighed om at kommunen lige så vel burde anlægge en eller to
fodgængerovergange i Them. Kasper vil skrive et forslag til kommunen om anlæggelse
af disse ved Gartnerstien/plejehjemmet og ved grillbaren, hvor der begge steder i dag
er anlagt helle.
Der blev diskuteret hvordan lokalrådet skal formidle information ud til lokalområdets
interessenter (borgere, foreninger, erhverv mf.) og koblet disse på lokalrådets arbejde
så vi kan bruge hinanden bedre. Kim havde forberedt en liste over interessenter.
Følgende forslag blev vendt:
 Interessenterne skal orienteres om at lokalrådet har til hensigt at indkalde til
borgermøde for at forberede dem på at der sker nyt i den kommende tid (Kim
medbragte udkast til et brev som kan sendes til interessenterne).
 Hallerne, Toftebjerg og Salten Borgerhus arrangere i dag fællesspisning – kunne
man få dem til at slå sig sammen nogle dage så alle kunne samles?
 Ugeaviserne skal bruges noget mere til at fortælle om vores arbejde. Skal vi
have en fast sektion som hedder "Lokalrådet Orientere"?
 Der kunne laves nogle opslag som kan hænges op rundt omkring i byen hvor
mennesker samles (butikker, hallen osv.) hvor der orienteres om hvad
lokalrådet er og hvordan man kan komme i kontakt med os.
 Der kunne vælges en dag hvor vi kunne stille os op på torvet og invitere til en
snak. Med en pavillon, kaffe, jazz og bannere kunne det godt give
opmærksomhed.
 Der kunne afholdes et event når arbejdet med naturstien er ovre for at fejre
dette.
Forslagene vil blive drøftet internt pr. mail op til næste møde, så man her kan vælge en
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fremgangsmåde. Man må meget gerne melde tilbage til Kim hvis man er kommet på
flere interessenter udover dem på hans liste.

6. Borgermøde

Der var enighed om at der skal sendes følere ud til interessenterne inden borgermødet,
for at give opmærksomhed og skabe interesse herfor.
Ved sidste møde blev det besluttet at der i år skal afholdes et borgermøde hvor man
kan invitere til en snak om hvad der er af ønsker for vores lokalområde i fremtiden.
Der blev snakket om hvordan mødet skal afholdes og hvilke temaer der skal være på
programmet. Kim orienterede om at kommunen har en pulje hvor man kan søge om
støtte til et sådan projekt.
Der var bred opbakning til at en del af mødet skulle foregå i grupper evt. i workshops
hvor hver workshop kunne have forskellige temaer fx "Hvad skal der ske med Lunden?"
men også workshops hvor der ikke var planlagt et tema hvor man kunne snakke om
egne idéer. Der var enighed om at lokalrådet skal sørge for at have temaerne klar til
mødet, så der er en plan for hvad der skal ske.
Borgermødet skal ligge midt i september for at give lokalrådet tid til at kontakte
områdets interessenter og forberede mødet ordentligt så det bliver en succes.

7. Mødeplan for 2018
8. Eventuelt

For at holde 'bolden i gang' blev det besluttet at der i foråret skal findes en dag hvor
lokalrådet kan stille sig op på torvet til en snak med medborgerne (se evt. punkt 5).
Forårets bestyrelsesmøder vil være tirsdag den 3. april og tirsdag den 29. maj. Ved
behov kan der holdes møde den 3. maj. Møderne starter kl. 19:30 fremover som i dag.
Der er interesse for at den første halv time af møderne bliver offentlige, så alle kan
komme med forslag og rådføre sig hos rådet.

