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Deltagere: Jens Martin Jensen, Søren Olsen, Finn Højer, Kim Egeskov, Falle Laygardt, Jesper Henriksen og Kasper Haahr Friedrich  

Afbud fra: Sofie Winther og Peter Rosendahl Laursen 

Dagsorden 

Emne  

1. Lokalområde med kant Trykning af salgsbrochuren er blevet udsat pga. covid-19, men dette vil blive iværksat 

lige straks. Lokalrådet modtager 800 eksemplarer til eget forbrug, og kommunen sørger 

for at sende til en række ejendomsmæglere i området. 

Bordebænkesættene er også straks klar til at blive bestilt. De bliver alle tre placeret i 

Lunden. 

2. Årets borgermøde Det årlige borgermøde er planlagt til den 9. september 2020. Det er bl.a. planen, at der 

deltager embedsmænd fra Silkeborg Kommune, som vil fortælle om hvad der røre sig i 

Them og Salten. 

3. Silkeborgvej nr. 33 Silkeborg Kommune har udsat fristen for stiftelse af foreningen, som skal stå for drift af 
det gamle bibliotek/rådhus til den 1. september 2020. Det forventes, at der afholdes 
stiftende generalforsamling til august. 

4. Fårelaug i Lunden Da der tidligere på året blev afholdt nabohøring, på foranledning af konsulenten fra 
Silkeborg Kommune, var der en del indsigelser. Det forventes derfor, at kommunen 
opgiver projektet. 

5. Henvendelse fra borgerforeningen Elinstallationerne på torvet, som bruges til julebelysningen til juletræet, er i stykker. De 
efterspørger, om lokalrådet kan hjælpe med at få dette udbedret. 

6. Legestativet Søren har sørget for, at legestativet er blevet afhentet, og det ligger nu til opbevaring. 
Her kan det ligge indtil jul. Kasper har et bud på en kontakt i kommunen, som har 
forstand på regler ved offentlige legepladser. Han sørger for at formidle kontakt. 
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7. Julebelysningensforeningen Grundet covid-19, er der ikke sket meget i foråret. Når situationen bedre sig, vil 
foreningen stille sig op på torvet og samle penge ind. Det er arrangeret, at der 
fremstilles nye holdere til lysmasterne, sådan at der til december vil være julelys hele 
vejen langs Silkeborgvej fra byskiltet nord for byen, til Dyrehaven. Der mangler at blive 
købt enkelte elementer såsom gran, mens Salten EL har andre dele liggende. 

God sommer! 

 

 


