
                       Lokalråd for Them-Salten           

               

ReferatReferatReferatReferat    fra møde i Lokalråd Them/Saltenfra møde i Lokalråd Them/Saltenfra møde i Lokalråd Them/Saltenfra møde i Lokalråd Them/Salten    
 
DatoDatoDatoDato: Onsdag : Onsdag : Onsdag : Onsdag 5555....    februarfebruarfebruarfebruar    2014201420142014    
TidTidTidTid: 16:00 – 18:00      
StedStedStedSted: Mødelokale oven på Biblioteket, Silkeborgvej 33, 8653 Them 
 
AfbudAfbudAfbudAfbud: Marc LaCour 
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HandlingHandlingHandlingHandling    IndholdIndholdIndholdIndhold    NotaterNotaterNotaterNotater    AnsvAnsvAnsvAnsv
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1 GodkendelsGodkendelsGodkendelsGodkendels
e e e e     

Referat fra 
møde 15. 
januar 

Godkendt med tilføjelsen: 
…belysning samt udbedring af belægningudbedring af belægningudbedring af belægningudbedring af belægning på cykelsti 
mellem Salten/Them 

@xel 

2 GodkendelsGodkendelsGodkendelsGodkendels
e af e af e af e af 
Dagsorden Dagsorden Dagsorden Dagsorden     

 Punkt 3, bliver 1. punkt på dagsorden Alle 

3 Møde med Møde med Møde med Møde med 
den By den By den By den By 
ansvarlig ansvarlig ansvarlig ansvarlig     

Snak om 
Behov/ 
muligheder
/ 
forventning 

AfgåendeAfgåendeAfgåendeAfgående By-ansvarlig Mette takker for samarbejdet og 
ny ny ny ny By- ansvarlig Gry bydes velkommen. 
GryGryGryGry er ny i alle sammenhænge, tidl. ansat i Randers. 
Arkitekt med kulturarv som speciale, sidder i Team 
Kommuneplan i Silkeborg Kommune. 
Team KommuneplanTeam KommuneplanTeam KommuneplanTeam Kommuneplan sikrer at alle storkommunens lokal 
områder har en kontaktperson tæt på hvad der sker i 
kommunen. 
Skift afSkift afSkift afSkift af By-ansvarlig, sikrer ”nye øjne” på lokalområdet. 
Gry er forpligtetGry er forpligtetGry er forpligtetGry er forpligtet til at kontakte Lokalrådet en gang i 
kvartalet, huhuhuhun forventer af os,n forventer af os,n forventer af os,n forventer af os, at vi holder hende løbende 
orienteret om vort arbejde, hvad der aktuelt sker i 
lokalområdet og vore ønsker til udvikling af 
lokalområdet. Eks. v. vore mange forslag til… se tidl. 
referater 
Kommuneplans rammer for kommende 4 årig periode Kommuneplans rammer for kommende 4 årig periode Kommuneplans rammer for kommende 4 årig periode Kommuneplans rammer for kommende 4 årig periode 
hvad siger planen om perioden hvad siger planen om perioden hvad siger planen om perioden hvad siger planen om perioden 2012012012013333----2012012012015?5?5?5?    
RammerneRammerneRammerneRammerne    er er er er fastlagte og skal overholdesfastlagte og skal overholdesfastlagte og skal overholdesfastlagte og skal overholdes    
Vi ser på 3 forskellige kort over området 
Kort 1)Kort 1)Kort 1)Kort 1) Arealmæssigt er vi et meget stort område 
Kort 2)Kort 2)Kort 2)Kort 2) forestillingen om kommendeforestillingen om kommendeforestillingen om kommendeforestillingen om kommende udvikling/udbygning 
Gul: Offentlige bygninger, skole, børnehave, plejehjem ect 
Lys brun: Eksisterende og nye boligområder 
Mørke brun: Kommende boligområder 
Lyserøde: Jordbrugsparceller 
Blå: Industri 
Grøn: Rekreative områder 
Lilla: Themcentret 
Kort 3)Kort 3)Kort 3)Kort 3)    henviser til henviser til henviser til henviser til     
Lyserøde: Fremtidig udvikling   

Hvad siger Kommuneplanen 2013Hvad siger Kommuneplanen 2013Hvad siger Kommuneplanen 2013Hvad siger Kommuneplanen 2013----2025202520252025 om 
området? Svaret kan findes på 
http://kommuneplan.silkeborg.dk 

Alle  

4 Orientering Orientering Orientering Orientering     Siden sidstSiden sidstSiden sidstSiden sidst Axel:Axel:Axel:Axel:    Ny virksomhed i Salten på Horsensvej 
Mona Gaardsdahl fra Familie frivilligcenter laver 
kursuscenter for utilpassede unge. Det forventes at hun 
skaber 2 – 3 nye jobs. 

Alle 



Axel:Axel:Axel:Axel:    Skal vi bibeholde medlemskab af 
Bevaringsforeningen? En privat forening som spørges 
ved anmodning om nedrivning af evt. bevaringsværdige 
bygninger, for at bygge nyt. 
Vi tager beslutning Vi tager beslutning Vi tager beslutning Vi tager beslutning om medlemskab om medlemskab om medlemskab om medlemskab på kommende på kommende på kommende på kommende 
mødemødemødemøde!!!!    
Jette: Jette: Jette: Jette: Har deltaget i kursus om hjemmesiden. 
Jf. mail:Jf. mail:Jf. mail:Jf. mail: Jette giver udtryk for at hun mener at hendes 
kræfter kan bruges bedre i Lokalrådet, hvis Bent Juul og 
Bent Karkov som er i gang med at opbygge den nye 
hjemmeside fortsætter arbejdet. De har givet udtryk for, 
at de ser som deres opgave.  
Jette kontakter atter Bent Karkov for en afklaring. 
Hjemmesiden Hjemmesiden Hjemmesiden Hjemmesiden punkt på næste dagsorden!punkt på næste dagsorden!punkt på næste dagsorden!punkt på næste dagsorden!    
    
Domænenavnet Them.dk takker vi nej tak til at overtage!Domænenavnet Them.dk takker vi nej tak til at overtage!Domænenavnet Them.dk takker vi nej tak til at overtage!Domænenavnet Them.dk takker vi nej tak til at overtage!    

5 Drøftelse Drøftelse Drøftelse Drøftelse     Regnskab 
for 2013 
og Forslag 
til buget 
2014 

FalFalFalFalle:le:le:le: Falle fremlægger regnskab for afsluttede periode. 
Regnskabet er konfereret af med tidligere formand Niels 
Uldahl og underskrevet af begge. 
Regnskabet forelagt Lokalrådet, bilag fremlagt, ingen ingen ingen ingen 
bemærkningerbemærkningerbemærkningerbemærkninger til regnskab. 
Falle sender regnskabet til kommunen. 
Falle udarbejder BudgetFalle udarbejder BudgetFalle udarbejder BudgetFalle udarbejder Budget med forudsete annoncer og 
arrangementer indregnet. 
Vi modtager 6000,- fra Kommunen. Vi kan søge ekstra 
penge, men får ikke nødvendigvis flere penge. 
Kan vi ”lave penge selv”?Kan vi ”lave penge selv”?Kan vi ”lave penge selv”?Kan vi ”lave penge selv”?    
Jette:Jette:Jette:Jette: Forslag om at skifte imellem Medborgerhuset i 
Them og Salten Borgerhus, i sidstnævnte kan vi selv stå 
for forplejningen, hvilket kan holde udgifterne nede. 

Falle
/Alle 

6 Næste møde     Næste møde afholdes den 5. marts 2014, kl.: 19:00 
21:00. 
Hjemmesiden Hjemmesiden Hjemmesiden Hjemmesiden punkt på næste dagsorden!punkt på næste dagsorden!punkt på næste dagsorden!punkt på næste dagsorden!    
Bevaringsforeningen: Bevaringsforeningen: Bevaringsforeningen: Bevaringsforeningen: ViViViVi    tager beslutning tager beslutning tager beslutning tager beslutning om om om om 
medlemskab medlemskab medlemskab medlemskab på kommende mødepå kommende mødepå kommende mødepå kommende møde!!!!    
Falle udarbejder BudgetFalle udarbejder BudgetFalle udarbejder BudgetFalle udarbejder Budget 

Alle  

7 EVT       Alle 

Kage/kaffe: Axel 
 
Med venlig hilsen referenten, Salten den 6. februar 2014 
Margrethe 


