Them-Salten Lokalråd

Referat af lokalrådsmøde
Onsdag den 16. januar 2019

Deltagere: Søren Olsen, Sofie Winther, Finn Højer, Kim Egeskov, Falle Laygardt og Kasper Friedrich
Afbud fra: Find Poulsen og Peter Rosendahl Laursen

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

Godkendt.
Godkendt.
Orientering om gåtur i december med lokalpolitikere
Der mødte syv personer op; fire lokalpolitikere samt Finn, Kim & Kasper. Man mødtes
ved Medborgerhuset, gik forbi Lunden mod torvet og den gamle rådhusgrund. Dernæst
af Museumsvej til det grønne område bag plejehjemmet og Det Gamle Rådhus.
Lokalpolitikerne var glade for at se problemstillingerne fx pleje af Lunden med egne
øjne. Vi har efterfølgende fået en melding fra kommunen at "nogen" i forvaltningen har
planer for det gamle rådhus, men det vides ikke hvordan og hvorledes.
Møde med nærdemokratiudvalget
Der arbejdes på at invitere nærdemokratiudvalget til møde hvor lokalrådets vision og
strategiplan kan præsenteres. I den kommende tid er der i øvrigt formandsmøde i
nærdemokratiudvalget hvor udvalgets rolle kan klarlægges.
Julelys
Der er enighed om at det er en vigtig opgave at få etableret julelys til december 2019.
Der er monteret holder til pynt i ca. 40 lygtepæle langs Silkeborgvej, men der skal
udføres elektrisk arbejde ved lygtepælene for at gøre installationerne lovlige.
Kommunen anslår at dette vil koste kr. 3000 pr. lygtepæl. Them Borger- og
Grundejerforening råder over julepyntet, men pærerne skal nok udskiftes med LED-
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pærer. Det er værd at overveje om en lokal elinstallatør kunne være interesseret i at
støtte. Der udarbejdes en ansøgning til en kommunal forskønnelsespulje, og det skal
overvejes om der bør oprettes en julelysforening som kan stå for det praktiske arbejde
samt om der også skal hænges julepynt op i Salten.
Rådhusgrunden
Der arbejdes på at bygge almene boliger, og Reitan Ejendomsudvikling forhandler pt.
kvoter med kommunen.
4. Visionsplan for Them-Salten området

5. Film om lokalområdet

6. Forberedelse af næste lokalrådsmøde

På baggrund af stormødet er der udarbejdet et udkast som blev drøftet. Visionsplanen
skal præsenteres for politikerne. Udspillet blev gennemgået og revideret, og
visionsplanen laves færdig op til næste lokalrådsmøde.
Et produktionsselskab som beskæftiger sig med at lave korte film om fx lokalområder
som finansieres ved at få lokale virksomheder til at udskrive sponsorater, har taget
kontakt til Kim. Brevet selskabet sender ud til interessenter blev gennemgået. Der var
enighed om at visse elementer i brevet bør uddybes og omformuleres før lokalrådet
kan støtte op om tiltaget.
Høringssvar vedr. Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040
Vi læser hver især de relevante afsnit igennem til næste møde, og forbereder at bruge
2 minutter til at fortælle om vores tanker.
Visionsplan for Them-Salten området
Kim og Kasper reviderer dokumentet efter aftens kommentarer, og visionsplanen
godkendes ved næste møde.
Markedsdag til foråret
Ved næste møde drøftes det hvordan markedsdagen skal forberedes.
Næste lokalrådsmøde er onsdag den 6. februar kl. 19:00

