
Them-Salten Lokalråd 

Referat af lokalrådsmøde 

Torsdag den 28. marts 2019 

Deltagere: Søren Olsen, Sofie Winther, Kim Egeskov, Jens Martin Jensen, Jesper Henriksen og Kasper Friedrich  

Afbud fra: Peter Rosendahl Laursen, Falle Laygardt og Finn Højer 

Dagsorden 

Emne  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2. Godkendelse af referatet Godkendt. 

3. Generel orientering Besøg af nærdemokratiudvalget 
I stedet for den annoncerede dato i april, bliver det den 21. maj kl. 17:30 – 18:30 at 
nærdemokratiudvalget placerer deres møde i Them. 
 
Baglokalemøde i Brugsen ifm. markedsdagen 
Kim mfl. fra lokalrådet deltager. Der skulle også være repræsentanter fra Them GF. 
Markedsdagen kan muligvis flyttes til den 4. maj hvor Brugsen i forvejen arrangere en 
blomsterdag. 

4. Julebelysning Der er indhentet priser på renovering af det julebelysning borgerforeningen ligger inde 
med, samt tilpasning af de elektriske installationer i gadelamperne. Der er 
julebelysning til 40 gadelamper, hvilket svarer til strækningen på Silkeborgvej som går 
fra tanken til og med Dyrehaven. Salten Borger- og Grundejerforening har ytret ønske 
om belysning til tre juletræer som vil blive placeret langs Horsensvej. Ud fra dette er 
der lavet en ansøgning til kommunen i den forskønnelsespulje som der er frist for 
primo april. 

5. Kunst i rundkørslerne Sofie forsøger at komme i dialog med Winther Cykler, som har vist interesse for at 
sponsorere kunst til en af rundkørslerne. 

6. Et lokalområde med Kant Dette er et projekt som kommunen arrangerer en gang om året. Fem lokalområder får 
mulighed for at indgå i projektet, som bl.a. indebære udarbejdelse af en 
”salgsopstilling” for området som skal benyttes til kommunens Silkeborg Kalder-
hjemmeside. Derudover kan der også indhentes en mindre pose penge til småprojekter 
i lokalområdet. Der er i rådet enighed om at Them og Salten skal søge om at deltage i 
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projektet. Kasper vil gerne deltage, og det aftales at der spørges rundt i byens 
foreninger og erhvervsliv efter interesserede. 
 
Når vi finder interesserede deltagere skal det føres ind i lokalrådets google drev. 

7. Eventuelt Ny sammensætning af lokalrådet 
Find Poulsen har valgt at træde ud af lokalrådet. Jens Martin træder i stedet ind som 
medlem. Peter forbliver som 1. suppleant. Ny i lokalrådet er Jens Henriksen (Them) 
som bliver 2. suppleant. 
 
Nyt navn til Them Centret 
Proceduren for at ændre vejnavn for Them Centret er at der skal sendes en ansøgning 
til Plan- og Vejudvalget. De syv ejendomme der har adresse på vejen skal dog alle 
godkende ændringen. Det aftaltes at vi starter med at sende følere ud for at vurdere, 
hvad der kan være af udfordringer i en navneændring. Sofie taler med tandlægen, og 
Kasper taler med cykelhandleren.  
 
Det gamle bibliotek 
Det gamle bibliotek skulle være sat til salg nu. Them Museum og Egnsarkivet er dog ved 
at samle underskrifter ind for at få lov til at benytte lokalerne. Andre har ytret ønske 
om at benytte bygningen til ungdomscafé og foreninger. Kim skriver til kommunen og 
hører om mulighederne for at bruge bygningen lokalt.  
 
Halbal 
Når områdets konfirmationer er ovre, vil Sofie tale med halbestyren om dette. Tanken 
er at der skal kaldes ind til et møde hvor interesserede kan lave en videre plan. 
 
Ny struktur for Them Børnehave og Askehuset (t.o.) 
Grundet faldende børnetal vil de to børnehaver i Them bliver samlet til én institution 
(hvis Børne- og Ungeudvalget godkender dette). Askehuset har i dag et Yngste Hus, 
som består af vuggestuen og børnehavebørn op til 4 år, samt et Ældste Hus som består 
af de 4-6 årige børnehavebørn. Denne tankegang videreføres på den måde at Yngste 
Huset fremover vil holde til i Them Børnehaves lokaler, og Ældste Huset i Askehusets 
lokaler. Dette vil bl.a. give mulighed for bedre fysiske rammer for vuggestuen, som der 
på trods af børnetalene er stigende efterspørgelse på. 

Dato for næste møde er ikke aftalt, men der vil blive afholdt et møde inden nærdemokratiudvalget kommer på besøg til maj. 
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