
Them-Salten Lokalråd 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 29. maj 2018 

 

Hvor: Medborgerhuset 

Ordstyrer: Sofie 

Referent: Kasper 

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

Afbud fra: Find Poulsen 

Dagsorden 

Emne  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2. Godkendelse af referat Godkendt. 

3. Status på økonomien Regnskabet er godkendt. 

4. Generel orientering Fodgængerovergange: 
Kommunen vil anlægge fodgængerovergange på Silkeborgvej i Them og Horsensvej i 
Salten. Det vides ikke hvor på Silkeborgvej overgangen skal placeres. 
 
Henvendelse vedr. grusgrave: 
En borger har henvendt sig til lokalrådet om grusgravning ved Hjortsballe/Asklev-
området med uforståenhed over for fortsatte tilladelser fra Region Midtjylland til 
gravearbejdet. Herunder bl.a. den tunge trafik som bevæger sig ad Sepstrupvej og 
Rustrupvej i Them på veje som ikke er skabt til tung trafik. Lokalrådet følger op. 
 
Det gamle bibliotek: 
Nogle borgere har spurgt ind til processen der har ført til at Det Gamle Bibliotek skal 



Them-Salten Lokalråd 

sælges, og har ytret en forundring over at borgerne i Them-Salten ikke har været spurgt 
til råds inden bibliotekets skæbne blev besluttet. Lokalrådet er enige i dette udsagn og 
vil tale med den byplanlægningsansvarlige og nærdemokratiudvalget om dette, så man 
undgår lignende situationer i fremtiden. 
 
Folkemøde i Silkeborg: 
Dette er et nyt tiltag som ligger i september måned. Der er ingen agenda, så alle emner 
kan bringes op. Senest 6. august skal der meldes ind med tiltag. Er det noget vi som 
lokalråd skal deltage i? Der bliver argumenteret både for og imod. 

5. Ungetilskud  Der bliver snakket om hvor vidt det er video konkurrencen som vi skal gå videre med? 
Der er enighed om at de  5000,- skal bruges til at aktivere de unge. Der bliver foreslået 
at det kunne være et stormøde målrettet de unge. Ligeledes kunne man forsøge at 
aftale med skolen at et stormøde kom til at indgå i skoletimerne. Sofie laver et udspil til 
mødet efter ferien. 

6. Tværpolitisk forum Sofie sørger for at få sendt referaterne fra møder rundt til de andre i lokalrådet. Ved 
sidste møde blev der bl.a. fortalt om et arrangement i Gjessø hvor der blev diskuteret 
Outdoor, Bosætning mm. 

7. Hjemmesiden Kasper fortæller om hvordan det går med at opdatere hjemmesiden. Der er opbakning 

til at hjemmesiden hovedsageligt kommer til at handle om lokalrådet, og ikke så meget 

om lokalområdet. Dette for at arbejdsbyrden med at holde hjemmesiden vedlige ikke 

bliver for tung. I den nærmeste fremtid vil der blive lavet konkurrence for at udbrede 

kendskabet til Facebook-siden og hjemmesiden. 

8. Status på henvendelse til foreninger og erhverv Der er positive tilbagemeldinger fra flere foreninger og virksomheder, og generelt god 
opbakning og interesser fra mange aktører. Mange har udtrykt et ønske om en fælles 
kalender. Alle skal melde tilbage med hvad de har fået af input fra aktørerne til Kim, 
som vil samle det. 

9. Eventet på torvet og stormødet Disse emner blev diskuteret i arbejdsgrupper, som hver især arbejder videre med 
planlægning af de to arrangementer over sommeren. 
 
Stormødet i september 
Stormødet vil lægge i sidste uge i september en hverdags aften, ingen dato fastsat. 

Kim og Kasper snakker sammen om stormødet over sommeren. 
 
Eventet på torvet i august 
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Finn og Søren snakker sammen om torve eventet over sommeren. Lørdag den 18. 
august bliver foreslået som mulig dato. 

10. Eventuelt Møde i Sorring 
Jens Martin fortæller om et møde han var til i Sorring, som bl.a. omhandlede hvordan 
kommunen tager imod tilflyttere til de mindre byer. Det virker til at kommunen 
arbejder på nogle tiltag som kan gøre tilflyttere opmærksomme på lokale 
aktører/foreninger. 

Næste møde i lokalrådet er i uge 32, der aftales en endelig dag over sommeren. 

 

 


