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Nærdemokrati – Nyhedsbrev august 2019 
 
Folkemøde i Silkeborg 20.-21. september 2019 
Nærdemokratiudvalget deltager på folkemødet med eventet ”Danmarks bedste Nærdemo-
krati – kan det blive endnu bedre?”. Eventet finder sted lørdag 21. september fra kl. 10-
11.15 i Salonen på Campus Bindslevs Plads. 
 
Nøglepersoner fra lokalråd, foreningsliv og interesseorganisationer fortæller om deres bi-
drag til det lokale demokrati. Anne Tortzen, ekspert i demokrati og borgerinddragelse teg-
ner det store billede: Hvor bevæger demokratiet sig hen?  
 
Alle er velkomne til at komme og give bidrag til en dialog om, hvordan vi bedst udvikler 
vores nærdemokrati. 
 
Temamøde for lokalrådene 24. september 2019 
På vegne af Nærdemokratiudvalget er der udsendt mail til lokalrådsformændene med invi-
tation til temamøde tirsdag 24. september fra kl. 17-19 i Medborgerhuset Silkeborg. Invi-
tationen gælder alle lokalrådsmedlemmer. På temamødet vil der blive informeret om ”De-
mensvenlig kommune”, udarbejdelse af Arkitekturpolitik og opsamling omkring kommune-
plan 2020-2032. Alle emnerne med fokus på hvordan lokalrådene involveres. 
 
Der skal ske samlet tilmelding fra de enkelte lokalråd til jep@silkeborg.dk senest 11. sep-
tember.  
 
Nærdemokratikonference 9. november 2019 
Såfremt lokalrådene endnu ikke har gjort det, opfordres de til at reservere lørdag 9. no-
vember fra kl. 9-15, hvor der holdes Nærdemokratikonference for lokalrådene og byrådet. 
Konferencen holdes i Arena Midt i Kjellerup. Programmet er stadig under udarbejdelse.  
 
Pris til årets lokalområde 2019 
Der blev i alt indsendt 7 indstillinger til dommerkomitéen, og de har taget stilling.  
Der skal nu findes en passende lejlighed til udmelding til vinderen, hvorefter vinderen of-
fentliggøres.   
 
Invitation til Landsbytopmøde 2019 
På vegne af Landdistrikternes Fællesråd er der til lokalrådsformændene udsendt mail med 
invitation til landsbytopmøde i 2019. Landsbytopmødet har fokus på aktuelle tendenser 
inden for lokaludvikling, levedygtige landsbyer m.v. Der afholdes to møder i  hhv. Vissen-
bjerg på Fyn (Tirsdag den 24. september, kl. 16.00 – 19.15) og Vestervig i Nordjylland 
(Tirsdag den 15. oktober, kl. 17.30 – 20.30).  
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