
 

Kjellerup Lokalråd 16. april 2019 

 

Lokalrådsmøde 
den 24. april 2019 i Mosaikken kl. 19 – 21 

 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Bemærkninger til referatet fra den 27. februar 2019 
3. Status på økonomi ved Ole 
4. Hvordan tilrettelægger vi arbejdet? (Bilag 1) 
5. Mødedatoer indtil sommerferien. 
6. Mødet om børn og unge i Kjellerup den 1. april 

Orientering og principiel snak om næste skridt 
Nedsættelse af arbejdsgruppe 

7. Byudvikling 
Hvor er vi, og hvad skal næste træk være 
Nedsættelse af arbejdsgruppe 

8. Årets lokalområde: Indstilling af Den Gamle Biograf  (Bilag 2) 
9. Folkemødet (Bilag 3) 
10. Stem Silkeborg, stem personligt (Bilag 4) 
11. Hvad venter os? 
12. Siden sidst:  

a) Møde mellem Lis, Lisette Jessen Kjellerup Handel og Erhverv og Erik Knudsen, 
Kjellerup Udviklingsforening  

b) Møde med lokalråd i det gamle Viborg Amt. 
13. Evt. 
 
Eventuelt afbud til Lis senest 22. april 2019 
 
 

  



 

Kjellerup Lokalråd 16. april 2019 

 
Bilag 1 

Tilrettelæggelse af arbejdet 
 
Lis formand, facebook, hjemmeside 
Svend næstformand, facebook 
Ole  kasserer, kontakt med Kjellerup Handel og Erhverv 
Jørgen sekretær, Nærdemokratiudvalget, hovedvej 52, facebook 
Mette kage 
Alfred  nøgle 
Carsten  
Ida  
Mia  
 
Ingen permanent opgavefordeling, men ad hoc arbejdsgrupper, som får kompetence til at arbejde 
med området. 
 
Vi bruger, mailen mellem møderne, så arbejdsgrupperne kan informere os andre og evt. indhente 
synspunkter på sagerne. Mails indeholder så vidt muligt indstillinger. Intet svar er en godkendelse. 
På møderne bruger vi tiden på principielle diskussioner af sagerne.  
 
Lis samler så vidt muligt mails til en ugentlig mail med indstillinger, så der bliver mere ro i jeres 
mailbokse.  
 
Dagsordensforslag udsendes af Lis ca. 14 dage før mødet, hvorefter rådsmedlemmer kommer med 
indsigelser, tilføjelser eller ændringsforslag, så den endelige dagsorden udsendes en uge før mødet. 
 
Referater sendes rundt til hele Lokalrådet med et par dages frist til indsigelser eller tilføjelser. 
Herefter offentliggøres referatet på hjemmeside og Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


