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Referat af  
Lokalrådsmøde 

den 19. februar 2020 i lokale 6 i Alhuset kl. 19 – 21 
 
Deltagere: Ole Nielsen, Alfred Larsen, Ida Scheibel, Mette Stærk, Mia Winkler, Svend Thue 
Damgaard (fra kl. 20), Carsten Eilif Johannson, Lis Jespersen 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
2. Bemærkninger til referatet fra den 15. januar 2020 

Ingen kommentar 
3. Status på økonomi ved Ole  

Saldo den 19.02.2020, 9899,65 kr. 
4. Generalforsamling – er alt i orden? 

Generalforsamlingen afholdes er 26.03.2020 kl. 19 i Arenaen. 
Annoncer til avis og på nettet er klar 
Der bliver serveret kaffe og småkager. Andre drikkevarer kan købes.  
Der kommer reklame af generalforsamling på lysskiltet ved Designa på hovedvejen 
Ole spørger Lis Pedersen, om hun vil fortsætte som revisor. Lis spørger Mona Berthel, om hun 
vil fortsætte som suppleant. 

5. Giv byerne et løft  
Vi søger igen i år og snakker med Kjellerupegnens Kunstsamling om rundkørselskunst 

6. Silkeborg Nord  
Notatet er sendt til borgmesteren og politikere valgt i Silkeborg Nord. Desuden er der aftalt et 
møde med Visit Silkeborg den 15. april om en præsentation af Silkeborg Nord i deres 
orienteringsmaterialer.   
Vi savner følgende til bilaget: 

1. Skovbakken 
2. Torvet 
3. Det gamle tinghus - Til f.eks. bryllupper  

7. Kjellerup – ren by 
Lis tager kontakt med Henning Kristensen om en model. Forskellige andre aktiviteter kan måske 
inddrages: 
Ældresagen går tur hver mandag. 
Spejderne. 
Der er landsdækkende ren by den 26. april i skolerne og uge 17 er der dagsintuitionerne  

8. Borgermøder og kommunalplan: Hvordan gør vi? 
Vi indbyder til workshop den 3. september 
Vi starter debatten på FB, når Kommuneplanrevisionsforslaget er offentliggjort. 
Borgermødet om kommuneplanen, er sat til den 10. september. 
Vi tager sagen op igen på næste møde. Især ideer til deltagere i workshoppen vil være i fokus. 

9. Alhuset og Mosaikken 
Invitation til høring er endnu ikke kommet. Vi tager det op igen til næste møde. 
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10. Skilterenovering  

Tjek skiltning til næste møde med hensyn til supplering af facebooklisten (bilaget) 
11. Kodeks for godt nærdemokrati  

Folderen fra nærdemokratiudvalget er under revision.  
Link til den gamle folder er her: https://silkeborg.dk/~/media/Politik-og-dialog/Lokalraad-og-
naerdemokrati/Arbejdet-med-naerdemokrati/8214_Samarbejde-mellem-lokalrdene---
elektronisk.pdf?la=da 

12. Visioner  
På næste møde reformuleres de to eksemplarer af visioner. 

13. Logo 
Svend fortalte, at lokalrådet har eneret på brugen af det gamle byvåben.  
Er det en mulighed at tage udgangspunkt i det gamle byvåben. 
Skal vi finde noget nyt, Stolen f.eks.? 
Brainstorming og evt. layout ideer til næste møde 

14. Evt. 
Vi talte om sundhedsprofilen i Kjellerup. Vi vil overveje at holde et møde om sundhedsindsatser 
i byen. 

 
Referent: Carsten Eilif Johannson/Lis Jespersen 
 


