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Nærdemokrati - Nyhedsbrev december 2012 
 

Formandsmøde for lokalrådene 

Lokalrådenes repræsentanter i Nærdemokratiudvalget holder formandsmøde for lokalrå-
dene den 15. januar. I bedes allerede nu reservere aftenen. Tid og sted oplyses senere.  
Til- og framelding samt emner, der ønskes drøftet på mødet, bedes sendt til Svend Thue 
Damgaard, svend@xdamgaard.dk. Dagsorden vil blive udsendt en uge før mødet. 

 

 

Borgermøder omkring kommuneplanen 

Silkeborg Byråd fremlægger i februar og marts måned et forslag til en ny kommuneplan, 
som fastlægger rammerne for udbygningen af kommunen i de næste 12 år.  
 
Såfremt lokalrådene er interesseret i at holde et borgermøde i kommuneplanens offentlig-
hedsfase, vil man fra kommunens side gerne på invitation komme ud og holde et oplæg 
om kommuneplanen, samt svare på spørgsmål i relation til kommuneplanen. I praksis vil 
det foregå således, at en politiker indleder med at lave en generel præsentation af kom-
muneplanen, hvorefter den byansvarlige præsenterer kommuneplanens udbygningsmulig-
heder i det konkrete lokalområde, med særlig fokus på ændringer siden sidst.  
 
Ønsker lokalrådet at invitere til borgermøde omkring kommuneplanen, kan man allerede 
nu gennem den byansvarlige kontakte Teknik- og Miljøafdelingen, som koordinerer plan-
lægningen af borgermøderne.  
 
 
Nærdemokratiudvalgets besøgsrække i 2013 

Nærdemokratiudvalget har besluttet også i 2013 at holde nogle af deres møder ude i lo-
kalområderne sammen med lokalrådene. Besøgene vil tage udgangspunkt i en gensidig 
orientering mellem Nærdemokratiudvalget og lokalrådet om, hvad der rører sig i lokalom-
rådet.  
 
Såfremt I er interesseret i at få besøg af Nærdemokratiudvalget, så giv besked til 
jep@silkeborg.dk, som vil koordinere besøgene.  
 

 

Tilskud til lokalrådene i 2013 
Lokalrådene har også i 2013 mulighed for at modtage tilskud fra Nærdemokratiudvalget. 
Tilskuddet er på 6.000 kr. og vil blive udbetalt i januar måned.  
 
Som dokumentation for brug af tilskuddet for 2012 bedes lokalrådene indsende det god-
kendte regnskab for 2012 til jep@silkeborg.dk senest 1. juni 2013.  
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