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Lokalrådsmøde 
den 20. november 2019 i Salonen (Mosaikken) kl. 19 – 21 

 
 
Referat 
1. Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkterne 9-11 

Afbud fra Ida – Svend – Mia – Mette – Carsten 
2. Bemærkninger til referatet fra den 20. oktober 2019 

Ingen bemærkninger 
3. Status på økonomi ved Ole 

Der er kr. 4871,92  
4. Workshop om frivillighed i det grønne 

Workshoppen mundede ud i en opfordring til, at borgere på frivillig basis indretter tomme 
pletter til legepladser eller andet til fælles afbenyttelse. Vi offentliggør derfor nedenstående 

 
Frivillighed i det grønne 
Har du kendskab til et grønt område, som ejes af Silkeborg Kommune, er der 
mulighed for på frivillig basis at indrette det til fælles brug. Har du lyst til at kaste dig 
ud i et sådant projekt, kan du bruge følgende huskeliste:   

 
Huskeliste 
Tag stilling til 
 Hvad har I (hvilket areal…?) 
 Hvad mangler I –i lokalområdet? 
 Hvorfor mangler I legepladsen eller det, som du har i tankerne? 
 Hvilken ”model-af-legeplads-løsning” eller ”model andet” tænker I på? 
 Kontakt Kristian Nielsen.  Kristian har tlf. 89701516 / 51541118 og e-mail: 

kristian.nielsen2@silkeborg.dk 

 Kig evt. her: https://webkort.silkeborg.dk/spatialmap 
5. Ladestandere 

Ole har kontakte Arenaen om de har interesse i det. 
Det vil være en god ide at få den sat op i forbindelse med midtbyen. 
Lis og Ole går videre med sagen.  

6. Registrering af legepladser. 
Vi vil godt have alle hjertestartere registret hos Tryg fonden 
Legepladser. Vi vil gerne have dem registret på et oversigtskort 
Mette og Lis finder ud af noget. 

7. Vedligehold af Krabbes Grønne Ring 
Der var afbud fra Ida, så det tager vi næste gang 

8. Nærdemokratikonferencen 
Det var en god dag. God stemning og debat lyst. 
Jørgen blev genvalgt til nærdemokratiudvalget.  

9. Sundhedspolitik 
Vi udsætter den til næste gang. 
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Vi fremsætter et høringssvar til næste gang. Alle må gerne komme med input til svar. 
Fristen er 13. december vi holder møde 11.december.  

10. Seniorrådet om boligformer for +50 
Vi bakker op omkring brev fra seniorrådet. Lis sender mail rundt. 
Alfred tager kontakt til Erling Prang, for fælles holdning. 

11. Indvilgelse af cykelsti og lysregulering 
D. 17. december kl. 15.00.  
Jørgen kontakter Vinderslev lokalråd og aftaler noget med dem. 

12. Børn og uge 
Det hviler indtil vi finder det rigtig tidspunkt. 

13. Borgermøde om lokalplan. 
Vi udsætter til næste gang. 

14. Generalforsamling 2020. Ida og Alfred er på opgaven. 
Generalforsamling og derefter oplægsholder. 

15. Hvad venter os?  
16. Siden sidst 

Alfred har været til møde vedrørende seniorer venlige boliger på rådhusgrunden.  
30 km. sone godkendes. 

17. Evt. 
 


