Lokalråd for Them-Salten
Referat
Dato:
Dato 18. Februar 2015

Tid:
Tid 19.00

Sted:
Sted Mødelokale Them Medborgerhus
Til stede: Søren Olsen, Leif Thøgersen, Jette Bie, Margrethe Schaarup
Afbud:
Afbud Falle Laygardt, Marc la Cour,
Punkt
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Handling
Åbent
møde
19:0019:30
GodkenGodkendelse af
referat
Formands
møde for
lokal
rådene

Indhold
Sager fra
borgerne
Referat
20. januar
2015
Møde med
personer fra
Nærdemokrat
i udvalget

Notater
Der kom ingen deltagere.
Datoer for kommende møder skal lægges ud
særskilt på Hjemmesiden, så det er synligt for vore
medborgere, at vi holder møde!
Godkendt uden kommentarer

Ansvar

Der deltog 26 personer fra hele området. En
udløber af Nærdemokratimødet i november i
Kjellerup.

Søren

Der er utilfredshed med, at svar på
henvendelser/spørgsmål fra lokalrådende kan
have en løbetid på 4 måneder.
At politikere ikke prioriterer at deltage, når de
inviteres til Borgermøder, men vælger at sende
administrative personer, som skulle have indsigt i
de emner der er til debat, men i situationen ikke er
i stand til at svare på aktuelle spørgsmål.
Vi ser her, at By ansvarlig nok er vor direkte
kontakt til kommunen.
Forslag: her i Lokalrådet har vi ønsket en tunnel! Vi
kunne invitere Vej og park til et møde..og ligeledes
invitere Gjessø, Bryrup osv med, så vi
efterfølgende står stærkere med en fælles
beskrivelse og ansøgning til Kommunen.
Ønske om et Ungdomsråd, det er under etablering.
Se i øvrigt referat fra mødet
Referat fra udvalgets møde den 16. februar kan
ses via dette link:
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-ogbeslutninger/Naerdemokratiudvalget/2015/16februar1630

Yderligere kommentar til referatet

Marc
Alle

Vær speciel opmærksom på, at
Nærdemokratiudvalget har besluttet at holde et
temamøde for lokalrådene torsdag 28. maj fra kl.
17.00-19.30. Mødet holdes i Medborgerhuset og
vil handle om, hvordan der sikres lokal opbakning
til lokalrådenes arbejde, og hvilke muligheder
lokalrådene har for at kommunikere med
lokalområdet.

4

Hjemme
siden

Der er
stadigvæk
problemer
med at få den
opdateret til
tiden

Invitation med nærmere information om indhold
m.v. sendes senere, men reserver allerede nu
tidspunktet.
Marc har ikke lyst til at overtage Hjemmesiden
som den er. Dvs at Bent og Bent stadigvæk står for
opdatering af Lokalråds siden knyttet til
Kommunens hjemmeside.
Vi vil oprette vor egen hjemmeside, og få den linket
til Lokalrådshjemmesiden, således at vi der kan
placere referater m.m, så de læses aktuelt.

Marc
og
Søren

Marc vil gerne oprette den og Søren vil forespørge
om evt. regler hos øvrige Lokalråd som har oprettet
en sideordnet hjemmeside. Bl.a. Gjessø
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Rustrupvej
2-1 vej
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Regnskab
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Indkomne
forslag

Ældre Sagen
Forespørger
Trappe
forholdene til
Lunden
Lys på stien i
Salten
Badeland i
vort område

Jette holder et øje på Face Book siderne og
orienterer om henvendelser der
Søren kører aktuelt en tur med Vej og park, for at
være med til at pege på, hvor der skal udvides, så
2-1 vejen bliver mere sikker at færdes på for alle.
Udsat til næste gang

Jette

Vi har under Ældresagen i Them startet et nyt
projekt ”De unge Seniorer”. Vi henvender os til
efterlønnere, førtidspensionister og yngre
pensionister, der kun har få midler til rådighed i
hverdagen.
Vi har sat fokus på netop denne gruppe, fordi der
efter vores mening er mangel på tiltag for den
gruppe i lokalområdet.

MarGrethe

Hvad er så formålet med De unge Seniorer. Det er
at opbygge gode relationer og netværk gennem
oplevelser, nærvær og samvær, som giver
livskvalitet og forebygger passivitet, depression og
ensomhed. Netop ensomhed er der i øjeblikket
stor fokus på. Og vi mener, at det er vigtigt at holde
os selv og hinanden i gang.
Pt. har vi arrangementer i Toftebjerg
Medborgerhus i Them. Da vi var unge, var der
ungdomsklubber med egne lokaler. I dag mangler
vi tilsvarende for De unge Seniorer, så vi ad den
vej kan få et netværk op at stå. Et sted med socialt

Søren
Falle!

samvær og netværk, et sted hvor vi sammen kan
udveksle tanker og idéer og arrangere
småaktiviteter, f.eks. bogcafé og litteraturgruppe,
spis-sammen, socialt samvær og hygge over en
kop kaffe.
Det kunne jo være en mulighed, mens man
arbejder på Them Rådhus’ skæbne, at benytte
nogle af lokaler dér – selvfølgeligt midlertidigt. Det
er vigtigt at styrke nærmiljøet, og der vil lokaler på
Them Rådhus være oplagt.
Det vil også give en oplagt mulighed for et
samarbejde mellem kommunen og de yngre ældre
med henblik på forebyggelse og depression, og
hvad deraf følger.
Vi håber man seriøst vil arbejde med muligheden
for brug af Them Rådhus eller måske anvise andre
egnede lokaler lokalt.
På De unge Seniorers vegne
Karin Søby og Karin Fjeldberg

Søren

Søren pointerer vort ønske over for Mette Geertsen
Dejligt at læse, at der er en masse initiativer i gang
i jeres lokalområde. Jeg har sendt forespørgslen
over i vores ejendomsafdeling og snakker med
dem i næste uge. Håber at kunne komme med et
svar snart.
Venlig hilsen Mette Geertsen Byplanlægger
Trappeforholdene ned til Lunden?
Der arbejdes på sagen. Mette har sendt vor
henvendelse til Drift-team, som vender tilbage når
det er tid!
Lys i Salten. Der efterlyses argumentation, selv om
det er at læse i sidste referat.
Jette konkretiserer atter engang argumentationen
over for Nærdemokratiudvalget.
Jette: Hvorfor ikke lægge vandland her i området? i
stedet for i nordbyen? Argumentation til
Nærdemokratiudvalget.
Jeg ved ikke om det er sådanne ting der skal
diskuteres på fællesmødet, men jeg syntes det er
problematisk, at alting skal flyttes ind til de større
byer. Jeg tænkte f.eks. på den snak der har været
om et vandland i Silkeborg i det gamle jern og stål.
Hvorfor kunne det ikke ligge uden for byen. Det
ville jo lette trafikken gevaldig. Jeg tænker, at vi i
de små samfund skal til at råbe lidt mere op inden
de lukker os helt ned. Jeg tænker stadig på at de

Jette

flyttede hele handicapafdelingen ind til Silkeborg
til dårligere forhold, og så lade gode bygninger stå
og forfalde her i Them. Grunden var
fællesadministration, - meeen den kan jeg ikke lige
få øje på. Måske er det ikke lokalrådenes opgaver
at kæmpe for bedre fordeling i kommunen, jeg ved
det ikke!!
mvh
Jette Bie
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Evt.
Næste
Onsdag den
møde
18. marts
Referent: Margrethe Schaarup
20.2.2015

Kl. 19:00
Starter med åbent møde 19:00-19.30

