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ReferatReferatReferatReferat    

DatoDatoDatoDato:    TidTidTidTid: 19.00      
StedStedStedSted: Kastanieparken 1, Salten 
    
Til stede:Til stede:Til stede:Til stede:    Leif Thøgersen, Falle Laygardt, Jette Bie, Marc LaCour, Margrethe Schaarup    
    
AfbudAfbudAfbudAfbud: Søren Olsen 
 

PunktPunktPunktPunkt    HandlingHandlingHandlingHandling    IndholdIndholdIndholdIndhold    NotaterNotaterNotaterNotater    AnsvarAnsvarAnsvarAnsvar    

1 God- 
kendelse 

Referat fra E. ord. 
Møde 12.06.2014 

Ref. Godkendt 
Tilføjelse til pkt 5, Møde på Rådhus kl.: 19:00 

Alle 

2 Møde om 
Them 
Rådhus 

Tidspunkt 
Indhold til 
fremlæggelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se:Se:Se:Se:Bilag til referatBilag til referatBilag til referatBilag til referat    

Mødet afholdes kl.: 19:00  
Vi mødes alle på P Pladsen kl.:18:45P Pladsen kl.:18:45P Pladsen kl.:18:45P Pladsen kl.:18:45 
Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere fra kommunenfra kommunenfra kommunenfra kommunen    
Borgmester Steen Vindum og  
Hanne Ahrens 
Lokalrådets medlemmerLokalrådets medlemmerLokalrådets medlemmerLokalrådets medlemmer    
Alle nævnte, – Falle L som melder afbud. 
________________________________________________________________    
Lokalrådet ser en øget centralisering,Lokalrådet ser en øget centralisering,Lokalrådet ser en øget centralisering,Lokalrådet ser en øget centralisering, hvor alt 
foregår i Silkeborg. En kedelig udvikling, da gl 
Them Kommune har været en meget aktivt 
kommune inden kommunesammenlægningen. 
 
Lokalrådet ønsker Lokalrådet ønsker Lokalrådet ønsker Lokalrådet ønsker derfor derfor derfor derfor at der sættes fokusat der sættes fokusat der sættes fokusat der sættes fokus på på på på 
at skaffe nye arbejdspladser til Them-Salten 
området, hvor i Rådhuset kunne være en 
mulighed. 
________________ 
Vi forestiller os at starte mødet med enstarte mødet med enstarte mødet med enstarte mødet med en 
præsentation præsentation præsentation præsentation af deltagere,  
derefter sætte fokus påsætte fokus påsætte fokus påsætte fokus på, hvad der er Silkeborg Silkeborg Silkeborg Silkeborg 
kommunes hensigtkommunes hensigtkommunes hensigtkommunes hensigt med det tidligere Rådhus i 
Them. 
________________ 
Vi har selv listet forslag, og udlevere en listeVi har selv listet forslag, og udlevere en listeVi har selv listet forslag, og udlevere en listeVi har selv listet forslag, og udlevere en liste    til til til til 
kommunens deltager,kommunens deltager,kommunens deltager,kommunens deltager, hvis det er kommunens 
hensigt at videreføre Rådhuset i én eller anden 
form. 
 
Rådhuset ser vi gerne anvendt tilRådhuset ser vi gerne anvendt tilRådhuset ser vi gerne anvendt tilRådhuset ser vi gerne anvendt til::::    
Lokalrådets Brain Storm, bygger på bl.a. 
borgerønsker: 
 

- HjælpeHjælpeHjælpeHjælpemiddelcentralen kunne placeres 
i bygningen 

- Flytte Flytte Flytte Flytte arbejdspladser ud fra Silkeborgs 
bymidte til Them 

- KontorKontorKontorKontor faciliteter for Hjemmeplejen i 
Område Syd 

- Indrette Indrette Indrette Indrette stationære lokaler til 
Dagplejeholdet i Them 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- IndretteIndretteIndretteIndrette aktivitetslokaler til unge evt i 
forbindelse med en skaterbane 

- Ungdomshus Ungdomshus Ungdomshus Ungdomshus ––––    sport – spejder lokaler 
- FritidsFritidsFritidsFritids””””undervisningundervisningundervisningundervisning””””    som ikke ligger 

under aftenskolen – maleværksteder – 
læsegrupper – etc 

- ForeningslokalerForeningslokalerForeningslokalerForeningslokaler 
- Gospel kor / sang lokalerGospel kor / sang lokalerGospel kor / sang lokalerGospel kor / sang lokaler 
- Ældre Sagens Senior aktiviteterÆldre Sagens Senior aktiviteterÆldre Sagens Senior aktiviteterÆldre Sagens Senior aktiviteter 
-  

 
_________________ 
Alt efter mødets udfald, sættes en notits i 
Lokalposten, med det aktuelle nye om 
Rådhusets skæbne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falle/ 
Søren 

3 Hjemme 
siden 

Aktivitet på siden? Der er stadigvæk ikke aktuel aktivitet på vor 
hjemmeside. 
 
Meget uheldigt fMeget uheldigt fMeget uheldigt fMeget uheldigt for Lokalor Lokalor Lokalor Lokalrådets arbejderådets arbejderådets arbejderådets arbejde, da 
arbejdet det sidste ½ år jo overhovedet ikke er 
synligt! 
 
Søren og Marc har konfereret om forholdene. 
 
Falle har været i kontakt med Bent Juul, som 
mener at siden ””er låst” og derfor ikke 
opdateret, eftersom man har forsøgt at rette. 
 
Det er Bent Krakow som er ansvarlig for at 
lægge vore referater bl.a., ud på siden, Marc Marc Marc Marc 
retteretteretteretterrrr    nu endnu engang henvendelsenu endnu engang henvendelsenu endnu engang henvendelsenu endnu engang henvendelse til ham, 
samt sender alle rettelser og referater endnu 
engang. 
Er der ikke bevægelse og opdateringEr der ikke bevægelse og opdateringEr der ikke bevægelse og opdateringEr der ikke bevægelse og opdatering til vi atter 
mødes i Lokalrådet, skal 2X Bent ikke længere 
være ansvarlige for vor hjemmeside. 

Marc 
/Jette 

4 Lukning af 
børnehave i 
Them 

Brev indhold til 
John Gejl 
Silkeborg 
kommune 
 
 
 
Se:Se:Se:Se:Bilag til referatBilag til referatBilag til referatBilag til referat    
Brev til John Gejl 

Med hensyn til brev til kommunen vedr. 
børnehavelukning har vi i Lokalrådet faktisk en 
mening.  
Teksten kunne være da vi ikke mener at vi skal Teksten kunne være da vi ikke mener at vi skal Teksten kunne være da vi ikke mener at vi skal Teksten kunne være da vi ikke mener at vi skal 
forholde os neutrale.forholde os neutrale.forholde os neutrale.forholde os neutrale.    
    
Kursiv er: Kursiv er: Kursiv er: Kursiv er: Kopi af forælder bestyrelsens Kopi af forælder bestyrelsens Kopi af forælder bestyrelsens Kopi af forælder bestyrelsens 
anbefalinganbefalinganbefalinganbefaling    
 
Til John Gejl 
Silkeborg kommune 
 
Det er et enig Lokalråd der bakker om 
udtalelsen fra forældrebestyrelsen i Naturstien, 
at bestyrelsen ikke kan pege på en bestemt 
børnehave, til en forestående lukning. 
Them børnehave og Frisholm børnehave er lige 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margre- 
the 



gode. Og bestyrelsen lægger derfor op til, at det 
er politikerne der vælger hvilken børnehave der 
lukkes. 
Det er trist at en enhed ikke kan bestå, men er 
der ikke muligt med faldende børnetal i 
området, at have tre børnehave arbejdende 
uden den fornødne økonomi, er konsekvensen 
sikkert at én må lukke.   
 
Lokalrådet Them-Salten er enige og bakke op 
så vidt. 
Vi kan dog af hensyn til sammenhængskraften Vi kan dog af hensyn til sammenhængskraften Vi kan dog af hensyn til sammenhængskraften Vi kan dog af hensyn til sammenhængskraften 
mellem byerne Them og Salten, pege på det mellem byerne Them og Salten, pege på det mellem byerne Them og Salten, pege på det mellem byerne Them og Salten, pege på det 
hensigtsmæssige i, at Frisholm børnehave hensigtsmæssige i, at Frisholm børnehave hensigtsmæssige i, at Frisholm børnehave hensigtsmæssige i, at Frisholm børnehave 
bevares.  bevares.  bevares.  bevares.      
Hvilket vi begrunder med, at der er lettere 
adgang for beboere i Salten ad Frisholm vejen, 
ligeledes skabes der et uddannelses miljø hvor 
børnehavebørn, kan kigge til 0-klasserne, og 
skolen, hvor de senere indskrives. 
Børnetandplejen som de jo også benytter ligger 
i området. Deres fritidsaktiviteter ligger lige ved, 
svømmehal, m.m. 
Ikke mindst er der udbygningsmuligheder i 
området. 
Med venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsen    
Lokalrådet i ThemLokalrådet i ThemLokalrådet i ThemLokalrådet i Them----SaltenSaltenSaltenSalten 

5 Møde med 
Enheds-
listen 

Nedskæringer på 
velfærd i Silkeborg 
Kommune 

Søren har deltaget 
Referat fra mødet på kommende Lokalråds 
møde  

Søren 

6 Møde i 
Medborgerh
uset i Them 

Den 19.august 14 Leif fremlagde nogle skitser til om-og tilbygning  
Yderligere referat på kommende Lokalråds 
møde 

Søren 
/Leif 

7 2012-2020 
Them Salten 
– 
Fremtidens 
lokal- 
samfund 

Hvad?? Yderligere bearbejdning på kommende 
Lokalråds møde 

Søren 

8 Borgermøde  Indbydelse mm.    Den 25. september kl.: 19:00 
Vi antager at der vil være 25-35 borger 
deltagere 
 
Indbydelse Indbydelse Indbydelse Indbydelse udarbejdes af Falle og Jette 
Jette udarbejder PlancherJette udarbejder PlancherJette udarbejder PlancherJette udarbejder Plancher til ophængning i 
Super brugsen, Kiwi, Toftebjerg, ja alle de 
steder hvor vore borgere færdes jævnligt. 
Jette sender sit forslagJette sender sit forslagJette sender sit forslagJette sender sit forslag til tekst til vi øvrige på 
mail, således at ophængning/annonceringen på 
travle steder, kan ske allerede først i 
september. 
 
FalFalFalFalle udarbejder annoncele udarbejder annoncele udarbejder annoncele udarbejder annonce til Lokalavisen, som 

 
 
 
 
Falle/ 
Jette 



medtages til godkendelse på kommende 
Lokalråds møde den 11.september, skal 
leveres til avisen senest den 12. september, og 
synlig i Lokalavisen den 19. september.  
___________________ 
TraktementTraktementTraktementTraktement    
Bodil Thøgersen og Anja LaCour vil bage kage 
Jette køber kaffe og the 
___________________ 
Dagsorden til selve mødet:Dagsorden til selve mødet:Dagsorden til selve mødet:Dagsorden til selve mødet:    
I stedet for ordet beretning kunne vi tænke os 
 
PPPPunkt 1) unkt 1) unkt 1) unkt 1)     
Hvad er der sket?Hvad er der sket?Hvad er der sket?Hvad er der sket?    
Udvikling af ThemUdvikling af ThemUdvikling af ThemUdvikling af Them----Salten området i den Salten området i den Salten området i den Salten området i den 
forløbne periode?forløbne periode?forløbne periode?forløbne periode?        
Denne periode mener vi først er startet efter 
den nye bestyrelse er trådt sammen i juni 
måned. 
 
Som punkt ??)Som punkt ??)Som punkt ??)Som punkt ??)     
Forbedringer - Borger ønsker til kommunen. 
 
Som punkt???Som punkt???Som punkt???Som punkt???))))    
Rådhusets skæbne? 
 
Som punkt???Som punkt???Som punkt???Som punkt???))))    
Cykelsti til Rodelund? 
 
Som punkt??Som punkt??Som punkt??Som punkt??))))    
Udbygningen af Toftebjerg? 
 
Med hensyn Med hensyn Med hensyn Med hensyn til en fyldigeretil en fyldigeretil en fyldigeretil en fyldigere ”Hvad er der sket””Hvad er der sket””Hvad er der sket””Hvad er der sket” 
og ting vi kunne drøfte på borgermødet, går vi 
alle i tænkeboksalle i tænkeboksalle i tænkeboksalle i tænkeboks til kommende Lokalrådsmøde. 

9 Evt.  Møde om Rustrupvejs yderlige skæbne 
    
Leif deltager,Leif deltager,Leif deltager,Leif deltager, Leif har været med i hele 
processen, men mødet er i dag annonceret til 
først at finde sted i november, efter end 
spørgeskema undersøgelse. 

 

Ref. Margrethe Schaarup 22/8 2014 


