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1 Åbent Åbent Åbent Åbent 

mødemødemødemøde    
19:00-
19:30 

Sager fra 
borgerne 

Ingen borgere på besøg Alle 

2 GodGodGodGod----    
kenkenkenkendelse delse delse delse 
af referataf referataf referataf referat    

Referat 
Marts 2015 

Godkendt Alle 

3 MedborgerMedborgerMedborgerMedborger
hushushushus    

Udfaldet af 
Kommunens 
høring og Work 
shop 

Fritids- og kulturudvalget har besluttet at 
nedsætte et programudvalg, der skal udarbejde 
et byggeprogram for det fremtidige biblioteksbyggeprogram for det fremtidige biblioteksbyggeprogram for det fremtidige biblioteksbyggeprogram for det fremtidige biblioteks----    og og og og 
medborgerhus.medborgerhus.medborgerhus.medborgerhus.  
Desuden nedsættes en arbejdsgruppe.  
Se venligst punkt 6, side 12, i  
KulturKulturKulturKultur----, Fritids, Fritids, Fritids, Fritids----    og Idrætsudvalgets og Idrætsudvalgets og Idrætsudvalgets og Idrætsudvalgets 
BeslutningsprotokolBeslutningsprotokolBeslutningsprotokolBeslutningsprotokol    
Silkeborg Kommune 
03-06-2015 
Som vi ser det, starter ombygningen i 2016 og 
forventes færdigt november 2016. 
 
Lokalrådet ser deres opgave som endt, i forhold 
til diskussionen om et Medborgerhus i nye 
rammer. 
 

Alle 

4 LundenLundenLundenLunden    iiii    
ThemThemThemThem    

Orientering om 
møde med 
Kommunen 
vedr. 

Søren har deltaget i et møde med kommunen 
samt de personer som står for projektet i 
Lunden i Them. 
Se referat af 18.marts 2015. 
 
Kommunen var meget opsat på at projektet 
skulle blive til noget.  
Man ønsker først at undersøge om 
jordforholdene kan klare ”udfordringen” da der 
er meget sumpet. 
De forslag der var udarbejdet med henblik på 
kommende aktiviteter på området, var der ingen 
indvendinger imod.  
Udviklingsgruppen var tilfredse med svar på, at 
projektet kan op startes. 
 
Projektgruppen tager initiativ til at komme i gang 

Søren 



med at udarbejde en handlingsplan og søge 
fonde, idet Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen ikke ønsker ikke ønsker ikke ønsker ikke ønsker at biddrage 
med økonomi til projektet 
 
Søren har oplyst at projektet kunne blive en 
underafdeling af Lokalrådet. Hvilket 
Udviklingsgruppen er meget tilfredse med. 
Lokalrådes logo kan anvendes når der søges 
fonde, hvilket viser støtte og opbakning og 
seriøsitet. 
Mette byansvarlig har sagt OK, så vi har alt på 
det rene. 
 
Søren er kontaktperson for Lokalrådet og 
ansøgninger til fonde m.m. sendes CC til Søren 
så vi kan følge med i udviklingen. 

5 NærNærNærNær    
demokdemokdemokdemokratiratiratirati
udvalgudvalgudvalgudvalg    

Orientering Søren har deltaget i endnu et møde med 
Nærdemokratiudvalget. 
Nærdemokratiudvalgets formand er Poul Dahl. 
Der var ingen nyheder. 
De ønsker stadigvæk at 

- Bliver vi ikke hørt i kommunen? 
- Kan vi ikke komme igennem med evt 

sager? 
Så kan vi forsøge at blive hørt og set, igennem 
Nærdemokrati udvalget. 

Søren 

6 Liga SydLiga SydLiga SydLiga Syd    Tilbud om at 
Lokalrådet 
bliver optaget 
på deres 
hjemmeside. 

Liga Syd har tilbudt, at optage os på deres 
hjemmeside til en pris af 100,- kr årligt. 
Vi har besluttet os besluttet os besluttet os besluttet os til at titil at titil at titil at tilslutte os,lslutte os,lslutte os,lslutte os, dog uden at 
lægge aktiviteter ud på deres aktivitets liste af 
betydning, men med ønske om, at der linkes til 
vor egen hjemmeside. 

Alle 

7 Indkomne  
forslag    

 Der var ingen   

8 Nye Nye Nye Nye 
mødetidermødetidermødetidermødetider    

AugAugAugAug----dec 2105dec 2105dec 2105dec 2105    Mandag den 7. septemberMandag den 7. septemberMandag den 7. septemberMandag den 7. september    
Tirsdag den 6. okTirsdag den 6. okTirsdag den 6. okTirsdag den 6. oktobertobertobertober    
Tirsdag den 24. november,Tirsdag den 24. november,Tirsdag den 24. november,Tirsdag den 24. november, her holder vi også 
juleafslutning. 
 
Når vi vælger de få møder i efteråret, skyldes det 
manglende henvendelser fra borgere til 
Lokalrådet. 
Skulle der imidlertid opstå behov for flere møder, 
indkaldes Rådet selvfølgelig. 

Alle 

9 Evt.       
Referent: Margrethe Schaarup, 17. juni 2015 

 


