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Lokalrådsmøde 
den 18. september 2019 i Salonen (Mosaikken) kl. 19 – 21 
 
 
Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden 

Afbud fra Carsten  
2. Bemærkninger til referatet fra den 22. maj 2019 

Referat godkendt 
3. Status på økonomi ved Ole  

Saldo på konto kr. 5.284,59 
4. Busplaner (se bilag 1) 

Midt trafik ønsker input til køreplaner. 
Kjellerup lokalråd holder sig ude af den diskussion.  

5. Børn og unge 
Opfølgning på møde 1. april. 
Der er en god gejst for at få noget i gang. Der er enighed om, at der skal ske noget her i 
Kjellerup og ikke kun i Silkeborg. 
Der kom mange gode ting op. Men det er ikke det hele det tages fadt på nu. 
Der er nedsat 4 arbejdsgrupper. 
a - Motor og teknik 
b - Væresteder til de unge 
c - Overblik over aktiviteter for de unge som ikke kun er idræt. 
d – Unge Stemmer: Kom i snak med de unge.  
Denne gruppe kan på en eller anden måde tilknyttes lokalrådet. 
Lis fortsætter i den gruppe. Elevrødder og andre unge kontaktes. Den gamle biograf kan 
inddrages. 

6. Fra Nærdemokratiudvalget herunder Folkemødet 
Folkemøde d. 20-21 september. 
Nærdemokratiudvalget har en event omkring Danmarks bedste nærdemokrati. Kan det blive 
bedre? 
I Silkeborg bryster vi os af Danmarks bedste nærdemokrati, - og vi vil gerne gøre det endnu 
bedre. Nøglepersoner fra lokalråd, foreningsliv og interesseorganisation fortæller om deres 
bidrag til det lokale demokrati. Anne Tortzen, ekspert i demokrati og borgerinddragelse 
tegner det store billede: Hvor bevæger demokratiet sig hen? Kom og giv dit bidrag til en 
dialog om, hvordan vi bedst udvikler vores nærdemokrati. 
Vi ses på Folkemødet 21. september 2019, kl. 10-11.15 i Salonen, Campus Bindslevs Plads 
 
D. 24, september afholder nærdemokratiudvalget temamøde kl. 17.00 
Medborgerhuset i Silkeborg 
 
D. 9. november kl. 09.00 – 15.00 Arena Midt i Kjellerup 
Nærdemokrati konference. Her er alle medlemmer af lokalrådene velkommen. 
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7. Film om Kjellerup (se bilag 2) 
Skal der laves en ny film? Den gamle er blevet ”for gammel” 
Vi undersøger sagen. 

8. Silkeborg Nord Hjemmeopgaven (se bilag 3) 
Formandsmøde: Kjellerup – Vinderslev – Demstrup – Hinge og Thorning 
Synliggørelse af den nordlige del af Silkeborg kommune: Turisme -  
Hvad skal fremhæves. Turisme – Den Grønne ring – Arena Parken – overnatning. 

9. Workshop om frivillighed i det grønne 
Jørgen deltog i den første workshop. 26. juni. 
Kunne ikke deltage i det andet d. 5. september. 
Det handler om bl.a. at inddrage grønne områder hvor kommunen bare drøner rundt og 
klipper græs. Områder der ikke bruges til noget. De må gerne gøres mere attraktive. Her i 
Kjellerup er der bl.a. noget i forbindelse med Grønningen. Der kan være andre steder. 
Kan vi få en oversigt over legepladser i byen. 

10. Afsløring af rundkørselskunsten (Giv byerne et løft) den lørdag den 28. september kl. 11 
Det er et projekt Kjellerup lokalråd har igangsat.  
Det foregår fra plænen ved Netto. Vi er vært for et glas vin. Verdenspressen får besked om 
agreementet.  

11. Lade standere. 
Hvordan får vi en sat op? Den kan eventuelt sættes op ved den nye toiletbygning. 
Ole har opgaven. 

12. Hvad venter os?  
Generalforsamling 2020:  Alfred – Ida og Mette har opgaven. 
kommuneplanen: vi skal have en dato klar til borgermøder. 

13. Siden sidst  
14. Evt. 

Kjellerup elforsyning. 
Der er nedsat et likviditetsudvalg til at finde ud af hvad der skal ske med midlerne. 
Der er forslag om nogle af lånte kunstværker kan købes. 
 

 
 


