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Ændring i sekretærbetjening af Nærdemokratiudvalget

I forbindelse med beslutningen om ændringer i direktionen er sekretærfunktionen for 

Nærdemokratiudvalget overgået fra direktør Hanne Ahrens til udviklingschef Gregers 

Pilgaard. Fremover er det således Gregers Pilgaard som sammen med 

nærdemokratikoordinator Jette Pedersen vil betjene Nærdemokratiudvalget og dermed 

også lokalrådene. 

Temamøde for lokalrådene

Pga. COVID19-situationen måtte Nærdemokratiudvalgets møde 17. marts og temamødet 

samme dag for lokalrådene desværre aflyses. Temamødet var planlagt med henblik på at 

få lokalrådene involveret i processen med revitalisering af Kodeks for godt nærdemokrati.

Nærdemokratiudvalget har på seneste møde drøftet, hvornår der igen skal være 

temamøde. Udvalget vil gerne at dette sker inden sommerferien, såfremt regeringen 

åbner op for mulighed for at kunne forsamles. Lokalrådene hører nærmere om dato. 

Som tidligere udmeldt holdes der også temamøde tirsdag 22. september fra kl. 17-19 i 

Medborgerhuset Silkeborg. 

Borgermøder om kommuneplanforslag

Nærdemokratiudvalget ser med glæde, at 26 ud af 28 lokalråd har ønsket at afholde 

borgermøde i forbindelse med høring af kommuneplanforslaget. Nærdemokratiudvalget 

håber, at der også bliver borgermøde i de resterende 2 lokalområder.  

Pris til årets lokalområde 2020

Også i 2020 skal der uddeles en pris til årets lokalområde. 

Prisen er igen 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.

Fristen for indsendelse af indstilling til årets lokalområde er 19. juni 2020. Der er udsendt 

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

Indsendelse af regnskaber for 2019  

Husk at indsende dokumentation for brug af lokalrådenes tilskud for 2019. Det sker ved at 

indsende det godkendte regnskab for 2019 til jep@silkeborg.dk senest 1. juni 2020.
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