
                       Lokalråd for Them-Salten           

               

Lokalrådsmøde  

Referat 
Dato: Onsdag 15. januar 2014 
Tid: Kl:. 19.00 – 21.30 
Sted: Biblioteket 
Afbud:   
 

Punkt Handling Indhold Notater Ansvar 
1 Godkendelse Referat fra møde i 

Lokalrådet 10.12.13 
Referat godkendt @xel 

2 Godkendelse Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden godkendt med tilføjelse, 
Punkt 4, Fremlæggelse af Regnskab, 
overgår til næste møde 

Alle 

3 Orientering Siden sidst 
 
 

Axel:  
Bibl. lokalet er til rådighed når børn 
ikke optager lokalet. Kontakt Karina 
Svendsen (KS). KS har fået vor 
mødedato liste. 
Elektroniske mapper, materiale fra 
tidl. lokalråd er over givet til Marc.  
Mapperne skal gennemgås. For os 
relevant materiale bevares. 
Alle har modtaget: Vedtægter og 
Forretningsorden for Lokalråds 
arbejdet samt Valgprocedurer 
Poul Simonsen (PS), Rustrupvej, 
klager igen over tung trafik. Der er 
sendt ham 3 referencer omhandlende 
og der efterlyses konkrete punkter fra 
PS. 
Jette Petersen – Valg til 
Nærdemokratiudvalget. Byrådet får 
15 pladser, Lokalrådene er reduceret 
til 2 pladser i udvalget? Axel deltager 
i møde den 3/2 14. 
Brev fra Henrik D. Johansen: 
3 mdr til at sætte skub i Knudlund 
Erhverv, base hos Mouritsens skilte. 
Falle: 
Efter henvendelse: hvordan forholder 
Lokalrådet sig til en udvidelse af 
Rovfugle Showet med en Bisonpark? 
Vi kan ikke ”dømme”, og opfordrer 
til at få tilsendt en skriftlig 
henvendelse om?? problemet? 

Alle 

4 Orientering/
drøftelse 

Regnskab for 2013 
og Forslag til budget 
2014 

Overføres og fremlægges på møde 
den 5. febr14 
Axel: Falle og Niels Uldahl går 
sammen og afslutter regnskab for 
2013. Skal være Silkeborg kommune 

Falle / 
Alle 
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i hænde, senest 31. januar 14.  
2 kritiske revisorer skal vælges. 
Forslag: Niels Uldahl og Stig Madsen 

5 Drøftelse Hjemmeside/ 
domænenavnet 
 
 

Falle:  
Egen tidligere hjemmeside blev 
revideret af ? Birkebak, den skal 
erstattes af en hjemmeside med ens 
skabelon for alle Lokalråds 
hjemmesider. 
Jette Bie: Kursus i ny hjemmeside 
samt efterlyse koden, så adgang til 
hjemmesiden bliver mulig. 

Jette  
Marc 

6 Orientering/
drøftelse 
 
 
 

Repræsentant i 
Toftebjerg-
bestyrelsen.  

Leif Thøgersen sidder i bestyrelsen 
Søren Olsen er valgt til at være 
Lokalrådets repræsentant  
Hvordan få mere liv i huset? 
Hvordan får unge til at bruge huset? 
Det er Toftebjergs udfordring at 
komme med nye ideer og tanker. 

@xel 

7 
 

Drøftelse 
 
 

By ansvarlig.  Onsdag den 5. februar 2014 
OBS! mødet starter kl.: 16:00 
Møde med ny by ansvarlig Mette 
Geersen og afgående by ansvarlig 
Gry B Hansen. 
Hensigten med en ny by ansvarlig er, 
at få ”nye øjne” på området. 
Forventning: Indlæg på 1 time 
Hvilke opgaver tager den by 
ansvarlige sig af? 

@xel 

8 Drøftelse Hvad har de unge i 
Them/Salten området 
brug for?  
Flere ideer kommer 
i spil, så listen er 
udvidet. 

Bybus: hyppigere transport mulighed 
til/fra Silkeborg, Them og Salten.  
Cykelsti: mellem Salten og 
Knudlund. I mellem Salten og Them 
ønskes konkret mere belysning på 
eksisterende cykelsti.   
En Skater park/sted evt. i Lunden? 
placeringen skal dog gennemtænkes 
så også Salten medtænkes. 
Penge til projekter: Her kunne LAG 
tænkes ind?   
Nye legepladser: Både i Salten og 
Them, sponsor penge? kunne de gøre 
projekterne gratis?? Arbejdet evt 
udføres af  elever på Teknisk skole?? 
Fodgængerovergang ved Toftevang. 
Torvet i Them? Udvikling? 

Marc  

9  Hvad skal Lokalrådet 
beskæftige sig med  

Det diskuteres om der allerede i dag 
skal nedsættes grupper. 
Det konstateres at vi mangler fælles 
forudsætninger for gruppedannelse. 
Samt en prioritering af hvilke 

Alle 
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områder?, og hvad vi i denne 4 årige 
periode kan have af mål og 
succeskriterier for vort arbejde. 
 
Evt. grupper dannes den 5. febr. efter 
at alle har læst ind i ”2012-2020 
Them-Salten – Fremtidens samfund”. 
Jette omdeler til de som ikke har 
skriftet. 

10  Næste møde onsdag 
den 5. februar 2014 

OBS! mødet starter kl.: 16:00 
Berammet fra 16:00 – 18:30 

Alle 

11  EVT   

Kage/Kaffe: Falle Laygardt    
 
 
Med venlig hilsen 
Referenten 
Margrethe 


