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ReferatReferatReferatReferat    
 
DatoDatoDatoDato: Onsdag den. 5 marts 2014  
TidTidTidTid: 19.00      
StedStedStedSted: Mødelokale ovenpå Biblioteket, Silkeborgvej 33, 8653 Them 
 
AfbudAfbudAfbudAfbud: Til Formanden på 51 71 40 44 eller a.h.schollert@gmail.com  
 
Afbud fra Falle  
 

PuPuPuPu
nknknknktttt    

HandlingHandlingHandlingHandling    IndholdIndholdIndholdIndhold    NotaterNotaterNotaterNotater    AnsvAnsvAnsvAnsv
arararar 

1 GodkendelseGodkendelseGodkendelseGodkendelse    Godkendelse af 
dagsorden  

Dagsorden godkendt @xel 

2 GodkendelseGodkendelseGodkendelseGodkendelse    Referat fra den 5. 
februar 2014  
(21/2 14) 

Referat godkendt Alle  

3 Drøftelse Drøftelse Drøftelse Drøftelse     HjemmesideHjemmesideHjemmesideHjemmeside    Jette:Jette:Jette:Jette: Har igen haft kontakt til Bent Juhl, som ser 
det som sit arbejde, at fortsætte med udvikling af 
Hjemmesiden sammen med Bent Karkov. 
Jette og Marc bliver vort Lokalråds tovholdereJette og Marc bliver vort Lokalråds tovholdereJette og Marc bliver vort Lokalråds tovholdereJette og Marc bliver vort Lokalråds tovholdere på 
input til vor hjemmeside. De skal ”fodre” 2X Bent.  
JetteJetteJetteJette har afsendt liste med Lokal bestyrelsens 
medlemmer den 26/2 2014. Navnene er endnu 
ikke synlige på hjemmesiden?? 
Lokalrådets øvrige medlemmer Lokalrådets øvrige medlemmer Lokalrådets øvrige medlemmer Lokalrådets øvrige medlemmer distribuererdistribuererdistribuererdistribuerer    
materiale til hjemmesiden via Jette og Marc. 
Marc sikrerMarc sikrerMarc sikrerMarc sikrer at godkendte referater tilgår 
hjemmesiden, umiddelbart efter godkendelse. 
Marc ansporerMarc ansporerMarc ansporerMarc ansporer 2XBent til, at lægge vort materiale 
på Hjemmesiden straks ved modtagelse for på 
den måde at bevare aktualiteten. 
    
Marc linkerMarc linkerMarc linkerMarc linker vor hjemmeside til Salten Borger og 
Grundejerforening og til Them Borger og  
Grundejerforening efter aftale med foreningerne 
Axel kontakter begge Axel kontakter begge Axel kontakter begge Axel kontakter begge foreningerforeningerforeningerforeninger, se senere, se senere, se senere, se senere    

Alle 

4 DrøftelseDrøftelseDrøftelseDrøftelse    Budget 2014Budget 2014Budget 2014Budget 2014    Afbud fra FalleAfbud fra FalleAfbud fra FalleAfbud fra Falle: Udsættes til kommende møde Falle
/alle 

5 DrøftelseDrøftelseDrøftelseDrøftelse    BevaringsBevaringsBevaringsBevarings    
foreningen for foreningen for foreningen for foreningen for 
Silkeborg Silkeborg Silkeborg Silkeborg 
KommuneKommuneKommuneKommune 

Axel:Axel:Axel:Axel:    Har modtaget Invitation til GF og kontingent 
girokort. 
Det besluttes at    AxelAxelAxelAxel    takker takker takker takker forforforfor    tidentidentidentiden der gik og 
melder os udmelder os udmelder os udmelder os ud af bevaringsforeningen. 
 
Vi kan jo altid i Lokalrådet tage aktionLokalrådet tage aktionLokalrådet tage aktionLokalrådet tage aktion på 
bevaringsværdige bygninger via vor by ansvarlige.    

Alle 
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6 Drøftelse Drøftelse Drøftelse Drøftelse     ThemThemThemThem----    Salten Salten Salten Salten 
Fremtidens Fremtidens Fremtidens Fremtidens 
lokalsamfund lokalsamfund lokalsamfund lokalsamfund 
2012 2012 2012 2012 ----    2020202020202020    

Med afsæt i skriftet af ”Juli 2012”, forsøger vi at 
få klarhed over hvad – hvordan – hvor langt og 
hvem der er i gang med at udvikle diverse 
forslag, beskrevet på side 8,9 og 10. 
    
S. S. S. S. 10 pkt. 1. Knudlund.10 pkt. 1. Knudlund.10 pkt. 1. Knudlund.10 pkt. 1. Knudlund.        
Axel:Axel:Axel:Axel: Har haft kontakt med tovholder Cathrin 
Abigael som bl.a. orienterer om at Henrik D. 
Johansen, som i 3 mdr. skulle sætte skub i 
Knudlund Erhverv, fratrådt opgaven uden at 
fuldføre den. 
Catrin Catrin Catrin Catrin giver udtryk for skuffelse over at 
Lokalrådet ikke har fulgt op på de tiltag som var 
stillet hende i udsigt i forrige periode. Se s. 8. 
Vi beslutterVi beslutterVi beslutterVi beslutter at inviterer Cathrin til et Lokalråds 
møde, så vi kan drøfte mulighederne for 
opbakning af tiltag - hvad skal der satses på? i 
Knudlund. 
Axel og LeifAxel og LeifAxel og LeifAxel og Leif    vil indgå i en evt. arbejdsgruppe. 
 
S. 10 pktS. 10 pktS. 10 pktS. 10 pkt. 2. Them Torv. 2. Them Torv. 2. Them Torv. 2. Them Torv 
Margrethe Margrethe Margrethe Margrethe kontakter tovholder Bent Hollegaard 
for at finde ud af, hvem, hvad, hvordan og hvor 
langt de er, med intentionerne om at udvikle 
området. 
 
S. 10 pktS. 10 pktS. 10 pktS. 10 pkt. 3.. 3.. 3.. 3.    KulturhusKulturhusKulturhusKulturhus    
Søren: Søren: Søren: Søren: Der arbejdes pt på at klargøre ” hvad der 
er ideen med et Kulturhus”?. Søren aflægger 
referat på kommende møde.     
    
S. 10 pS. 10 pS. 10 pS. 10 pktktktkt. 4. Markedsføring. 4. Markedsføring. 4. Markedsføring. 4. Markedsføring    
Søren:Søren:Søren:Søren: Generelt mangler vi synlighed også hos 
politikkerne, ikke mange kender hensigterne med 
udviklingen i Them/Salten 2012 - 2020 
Marc: Marc: Marc: Marc: Beder Bent Juhl om at redegøre for,    hvor 
langt man er med at føre intentionerne vedr. 
markedsføring ud i livet? 
 
S. 10 pktS. 10 pktS. 10 pktS. 10 pkt. 5. Them Hallerne. 5. Them Hallerne. 5. Them Hallerne. 5. Them Hallerne    
Axel: Axel: Axel: Axel: Tager kontakt til Ole Krabbe og fortæller ”at 
vi er her”. 

Alle  

7 DrøftelseDrøftelseDrøftelseDrøftelse    Møde med.:Møde med.:Møde med.:Møde med.:    
Salte Borger og 
Grundejerforening. 
Them Borger Og  
Grundejerforening 

http://www.thembgf.dk/ 
 
http://www.saltenborgerforening.dk/forside 
Axel: Axel: Axel: Axel: Skriver til begge foreninger og inviterer 
Formand/næstformand til møde med Lokalrådet. 
Spørger ved samme lejlighed om vi kan linke til 
deres hjemmesider 

Alle 

8 Næste møde Onsdag den 2. Onsdag den 2. Onsdag den 2. Onsdag den 2. 
april 2014april 2014april 2014april 2014    

Punkter til dagsordenPunkter til dagsordenPunkter til dagsordenPunkter til dagsorden    
    
BBBBudget 2014udget 2014udget 2014udget 2014; Falle; Falle; Falle; Falle    
Fremtidens lokalsamfundFremtidens lokalsamfundFremtidens lokalsamfundFremtidens lokalsamfund    

- Knudlund:Knudlund:Knudlund:Knudlund:    Cathrin Cathrin Cathrin Cathrin invitereinvitereinvitereinviteres s s s til et til et til et til et 
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Lokalråds mødeLokalråds mødeLokalråds mødeLokalråds møde    
- ”Hvad er ideen med et Kulturhus”. Søren ”Hvad er ideen med et Kulturhus”. Søren ”Hvad er ideen med et Kulturhus”. Søren ”Hvad er ideen med et Kulturhus”. Søren 

aflægger referat aflægger referat aflægger referat aflægger referat fra afholdt mødefra afholdt mødefra afholdt mødefra afholdt møde 
TilTilTilTilbagemeldingbagemeldingbagemeldingbagemelding    

- Margrethe 
- Marc 

Møde med Borger og grundejerforeningerne Møde med Borger og grundejerforeningerne Møde med Borger og grundejerforeningerne Møde med Borger og grundejerforeningerne 
Formænd/næstformændFormænd/næstformændFormænd/næstformændFormænd/næstformænd    

9 Evt. Orientering:Orientering:Orientering:Orientering:    Axel: Axel: Axel: Axel: som før omtalt, skal Lokalrådet jf. 
vedtægter, afholde borgermøde i marts!        
Vi er stort set alle nye.    
Da vi erkender, at vi af den grund endnu ikke har 
noget konkret at samle borgerne til møde om, 
udsætter vi borgermødet til efteråret. 
Axel:Axel:Axel:Axel:  
Forårs tur ud i vort gebet! 
Vor sydlige grænse ligger lige midt i Dambruget i 
Kathrinedal, Falle undersøgerFalle undersøgerFalle undersøgerFalle undersøger, om de vil vise 
virksomheden frem for os? 
Vor nordlige grænse er Skyttehuset, AxelAxelAxelAxel har haft 
kontakt og vi er velkomne til at besøge dem.  

 

Kaffe/kage Leif  
 
Med venlig hilsen referenten 
Salten den 6. marts 2014 
Margrethe  


