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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-08808

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Drøftelse af programforslag for
nærdemokratikonferencen 2017
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2017-01151

Resume
Nærdemokratiudvalget skal drøfte forslag til indhold i nærdemokratikonferencen 7. oktober
2017 for lokalrådene og byrådet.

Indstilling
Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller til Nærdemokratiudvalget,
 at forslag til indhold i nærdemokratikonferencen drøftes

Beslutning
Indhold drøftet. Datoen er flyttet til 30. september.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Nærdemokratiudvalget har på møde 16. januar 2017 besluttet, at årets
nærdemokratikonference skal holdes 7. oktober 2017 fra kl. 9.00-15.00. Toftebjerg
Medborgerhus i Them er reserveret til formålet.
Der ønskes nu en indledende drøftelse af forslag til indhold i nærdemokratikonferencen.
Nærdemokratiudvalget vil på mødet få præsenteret et forslag til indhold.

Borgerinddragelse
Invitation til nærdemokratikonferencen sendes til alle lokalråd i Silkeborg Kommune samt til
byrådet.

Økonomi
Udgifterne til nærdemokratikonferencen vil afhænge af evt. oplægsholder, antal tilmeldte osv.
Udgifterne kan afholdes af Nærdemokratiudvalgets budget for 2017.
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Side 5

3 (Offentlig) Besøg hos Frederiksdal-Kragelund Lokalråd
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-08812

Resume
Nærdemokratiudvalgets besøg hos Frederiksdal-Kragelund Lokalråd.

Indstilling
Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller til Nærdemokratiudvalget,
 at de beskrevne emner drøftes med lokalrådet

Beslutning
Lokalrådet fremhævede de positive erfaringer fra områdets deltagelse i Lokalområde med
kant. Herunder også bekymringen over at skulle holde engagementet i live, når de mange
ideer skal realiseres.
Lokalrådet har generelt en god dialog med Silkeborg Kommune, men der er sager, der tager
uforholdsmæssig lang tid. Som f.eks. den årelange indsats for at få plads til byudvikling og for
at få lagt fortovsfliser om/rettet op.
Lokalrådets særlige rolle mellem de andre aktive lokale aktører er jævnligt til overvejelse.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er aftalt besøg mellem Nærdemokratiudvalget og Frederiksdal-Kragelund Lokalråd med
henblik på gensidig orientering om, hvad der rører sig på området.
Besøget finder sted i Kragelund Forsamlingshus, Engesvangvej 4, 8600 Silkeborg fra kl. 17-19.
Følgende spørgsmål/emner vil blive drøftet:





Hvad er status for nærdemokratiet i lokalområdet?
Hvad er forventningerne og oplevelserne af dialogen og samarbejdet med kommunen i
forbindelse med bl.a. høringer?
Hvordan ser lokalrådet sig selv i fremtiden?
Kan samarbejdet i lokalområdet (mellem lokalrådet, institutioner, foreninger mv.)
udvikles og evt. forbedres? Hvilken rolle kan Nærdemokratiudvalget have?
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Kan arbejdsbetingelserne for lokalrådet udvikles og evt. forbedres? Hvilken rolle kan
Nærdemokratiudvalget have?
Hvordan arbejder lokalrådet med at rekruttere medlemmer - især yngre medlemmer?
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4 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-08808

Resume
.




Opfølgning på temamøde for lokalrådene 27. april 2017
Orientering om Viborg Landsbysammenslutning

Beslutning
Taget til efterretning. Notat om Viborg Landsbysammenslutning udsendes til udvalget med
referatet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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5 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-08809

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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