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Nærdemokrati – Nyhedsbrev maj 2018

Temamøde 8. maj for lokalrådene

Der var stor tilslutning til Nærdemokratiudvalgets temamøde 8. maj. Repræsentanter fra 

23 lokalråd var tilmeldt.

Nærdemokratiudvalgets formand Martin Jakobsen bød velkommen, hvorefter planchef 

Trine Skammelsen fortalte om sammenhængen mellem kommuneplanen, lokalplaner og 

sektorplaner, - og hvordan lokalområdernes egne lokale udviklingsstrategier spiller 

sammen med kommunens planer. På grund af tekniske problemer var det et uddrag af 

tidligere oplæg, der blev gennemgået. Dette powerpoint-oplæg vedlægges som bilag. 

Herefter fortalte hhv. udviklingschef Gregers Pilgaard og planchef Trine Skammelsen om 

status for arbejdet med ny udviklingsstrategi og planstrategi, herunder den videre proces 

– også i forhold til lokalrådenes inddragelse. Powerpoint-oplæg vedlægges som bilag.

Til slut præsenterede direktør Hanne Ahrens planerne for et lokalt Folkemøde 28. og 29. 

september 2018 i området omkring Bindslevs Plads. Lokalrådene opfordres til at komme 

med idéer/event i den forbindelse. Det vil også være fint med initiativer i lokalområderne i 

perioden op til folkemødet. Det benyttede powerpoint-oplæg vedlægges som bilag. 

Anders Riberholt Henriksen, Grauballe, foreslog, at de fem lokalområder, som har været 

med i projektet ”Lokalområder med Kant” går sammen om at lave en fælles stand på 

Folkemødet. Anders vil gerne være med i planlægningen. 

Via projektlederen for Folkemødet vil lokalrådene få særskilt mail med informationer om 

mulighederne for at komme med idéer og være deltager.

Ajourført ”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”

Nærdemokratiudvalget har godkendt en ajourføring af ”Samarbejde mellem lokalrådene 

og Silkeborg Kommune”. Der er tale om redaktionelle ændringer og ajourføringer. Det 

ajourførte materiale kan ses via dette link. Herudover har udvalget godkendt en pixi-

udgave af aftalen. Denne vil blive udleveret i et antal til lokalrådene. 

Pris til årets lokalområde 2018

Husk fristen for indsendelse af indstilling til årets lokalområde er 25. juni 2018.

24. maj 2018

https://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Arbejdet-med-naerdemokrati


Side 2

Prisen er jo på 40.000 kr. og anerkender en landsby, bydel eller by, som har gjort en 

ekstraordinær indsats for at gøre lokalområdet til et godt sted at bo og leve.

Der er udsendt særskilt information via mail. Der kan læses mere om prisen via dette link.

https://silkeborgkommune.dk/Borger/Flytte-bo-og-bygge/Nyheder-Flytte-bo-og-bygge/Vind-prisen-for-aarets-lokalomraade

