Lokalråd for Them-Salten

Referat
Dato:
Dato 02 april Tid:
Tid 19.00
Sted: Mødelokale ovenpå Biblioteket, Silkeborgvej 33, 8653 Them
Sted
Afbud:
Afbud Til Formanden på 51 71 40 44 eller a.h.schollert@gmail.com
Afbud: Jette Bie
Punkt
1
2
3

4

Handling
GodkenGodkendelse
GodkenGodkendelse
Drøftelse

Drøftelse

Indhold
Indhold
Godkendelse af
dagsorden
Referat fra den 5. marts
Cathrin fra Knudlund
Erhverv kommer

Hjemmesiden

5

Drøftelse

Budget 2014

6

Drøftelse

Them Torv og Rådhusets
skæbne

Notater
Tilføjelse under pkt 6
Rådhusets skæbne
Godkendt uden kommentarer
Marc lægger ref på hjemmesiden
Desværre afbud fra Catrin
Desværre viser det sig, at det generelt
er meget vanskeligt at få kontakt til
nævnte tovholdere på
udviklingsinitiativerne, nævnt i skriftet
om Them-Salten Fremtidens
lokalsamfund. Se også pkt 6.
Vi kan konstatere at der sker
bevægelser på hjemmesiden, vi ønsker
dog hurtigere sagsbehandling, så det er
nyheder og aktualiteter der figurerer på
hjemmesiden.
Lokalrådsmedlemmer nu nævnt
Marc sikrer at Lokalrådets
arbejde/funktion bliver forside indhold
Marc sikrer at Niels Uldalls e-mail og
navn fjernes fra forsiden
Marc sikrer at Margrethes e-mail rettes
Jette giver udtryk for i mail, at 2XBent
har styr på hjemmesiden.
Vi andre ”klapper hesten”, dog har vi til
hensigt at lade opdateringen af
hjemmesiden overgå til Marc og Jette,
ved vedvarende manglende hurtig
opdatering.
Falle fremlægger budget for 2014
Budgettet tages til efterretning
Margrethe har forgæves forsøgt at få
kontakt til Bent Hollegaard.
Er i dag ved andet initiativ, blevet
opdateret på, hvem der er egentlige
tovholdere på initiativer for udvikling af
Them Torv.
Margrethe kontakter Brugsuddeler Ole
Jakobsen og Blomsterhandler Tina
Enggaard for videre info om planer

Ansvar
@xel
Alle
Axel

Jette &
Marc

Falle/
alle
Margrethe

Axel

Rådhuset skæbne.
Rådhuset i Them fraflyttes i løbet af
april.
MJA har været så frie at skrive, at
Rådhuset nu rømmes ”i dialog med
Lokalrådet”.
By ansvarlig Mette har spurgt om vi har
været involveret?
Vi kan svare at vi ikke er blevet spurgt
og at vi ikke er blevet orienteret!

Alle

Lokalrådets bekymring går på;
er der ikke igen liv i det fraflyttede
rådhus kan det blive svært at sikre
handlen på Them Torv.
Rådhuset ser vi gerne igen anvendt til
aktiviteter, så resultatet af Lokalrådets
”brain storm” i dag er som følger:
-

-

7

Drøftelse

Kulturhus

Hjælpemiddelcentralen
kunne
Hjælpe
placeres i bygningen
Flytte arbejdspladser ud fra
Silkeborgs bymidte til Them
Kontor faciliteter for
Hjemmeplejen i Område Syd
Indrette stationære lokaler til
Dagplejeholdet i Them
Indrette aktivitetslokaler til unge
evt i forbindelse med en
skaterbane
Ungdomshus – sport – spejder
lokaler
Fritids”
Fritids”undervisning”
undervisning” som ikke
ligger under aftenskolen –
maleværksteder – læsegrupper
– etc
Foreningslokaler
Gospel kor / sang lokaler

Gruppen vil kreativt tænke videre indtil
næste møde
Axel kontakter Mette med vort
idekatalog
Ombygnings - udbygningsplan
Første spadestik endnu ikke planlagt
Man mener at første forslag - arkitekt
forslaget- holder, men det kan ændre
sig
Huset skal udvikle sig til et Kulturhus
med hovedvægten på kultur
arrangementer
Nye initiativer er ”Noget
Noget for børn”
fredage
Der er fra omgivelserne udtrykt ønske
om musik øvelokaler
Stafetten

Søren
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Drøftelse

Møde med Borge &
Grundejerforeningen
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Drøftelse

Tur rundt i Lokalområdet
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Næste
møde

Onsdag den 14. maj
Kl.: 19:00

Der arbejdes på at etablere ”Medborger
aften” hvor deltagerne kan komme med
ideer til, hvad de gerne ser at huset
bliver brugt til.
Axel har haft kontakt med Them Borger
og Grundejer forening
Repræsentanter herfra vil gerne mødes
med os
Axel inviterer dem med på kommende
møde onsdag den 14. maj kl 19:30
Axel har kontaktet Salten Borger og
grundejerforening ligeledes. Har ikke
hørt fra dem.
Axel henvender sig igen til Salten
bestyrelsen
Lørdag d.03
d.03 maj AFLYST
AFLYST,
LYST,
afbud fra Falle, Jette, Margrethe…ja,
Margrethe…
lørdage er i det hele taget
problematiske
Axel: Den 3. maj er fremkommet efter
forespørgsel hos alle de, vi skal besøge.
Vi håber at vi i fællesskab, med
kalenderen i hånden, vil kunne finde en
dato hvor alle Lokalrådets medlemmer
kan.
Alle husker kalender

Alle

Alle

Alle

Hjemmesiden
Axel inviterer Them bestyrelses
medlemmer med på kommende møde
onsdag den 14. maj kl 19:30
Rådhuset ser vi gerne igen anvendt til
aktiviteter, så Lokalrådets ”brain storm”
fortsættes.
Them Torv, Margrethe orienterer
11

Evt.

Orientering

Senere møde med Liga Syd
Axel: Har udmeldt os af
Bevaringsforeningen – og modtaget
bekræftelse. Det beklages fra
foreningen, at vi har valgt den
beslutning
Axel: Henvendelse fra Dennis Nielsen
som ønsker en oprensning af
Andedammen, så stedet atter kan blive
attraktivt for Thems beboere –
Axel kontakter den by ansvarlige og
giver vor støtte til en oprensning.
Invitation: Høgdal med LAG
Invitation til deltagelse i konference
arrangeret af Landdistrikternes
Fællesråd, omhandlende de

Alle

mellemstore byer
Liga Syd. Forskøn grøftekanter!
Vi melder… flot initiativ, at vi er her og
gerne vil mødes med dem
Falle: Når vi igen skal fastlægge datoer
for kommende møder
Helst ikke onsdage!
Evt. lave rullende kalender
Med venlig hilsen referenten
Margrethe
3. april 2014

