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Nærdemokrati - Nyhedsbrev januar 2012 
 

 

Den lokale huskeseddel 

Det er område Øst, som nu har mulighed for at indsende den lokale huskeseddel. Område 
Øst omfatter: Sejs-Svejbæk lokalråd, Kløverbyerne lokalråd, Resenbro lokalråd, Voel lo-
kalråd, Gjern lokalråd, Fårvang lokalråd og Dallerup Sogn lokalråd. 
 
Skabelon, vejledning m.v. kan findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside eller via dette 
link: Den lokale huskeseddel.   
Fristen for indsendelse er 1. marts 2012, og huskesedlerne sendes til jep@silkeborg.dk.  
 
Alle behandlede huskesedler kan ses på hjemmesiden.  
 
Næste frist for at indsende er 1. juni 2012, og det er område Vest, der har muligheden. 
Område Vest omfatter: Blicheregnens lokalråd, Frederiksdal/Kragelund lokalråd, Fun-
der/Lysbro lokalråd, Hvinningdal lokalråd, Kjellerup lokalråd, Kontaktudvalg for Sjørs-
lev/Demstrup og Vinderslev lokalråd.  
 
Når område Vest har indsendt huskesedler, vil anden runde for indsendelse af huskesedler 
være gennemført. Herefter vil Nærdemokratiudvalget foretage en evaluering af ordningen. 
 

 

Tilskud til lokalrådene i 2012 
Lokalrådene har også i 2012 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 2011 bedes lokalrådene indsende det god-
kendte regnskab for 2011 til jep@silkeborg.dk senest 1. maj 2012.  
 
 
Videokamera til alle lokalråd 

Som et led i den forestående revision af kommuneplanen ønsker Teknik- og Miljøafdelin-
gen lokalrådene involveret på en ny og mere levende måde, og det skal ske via anvendel-
se af filmmediet. For at sikre at alle lokalråd har samme og gode muligheder for at lave 
film, har Nærdemokratiudvalget godkendt, at der indkøbes et videokamera til de lokalråd, 
som ønsker det.  
 
Teknik- og Miljøafdelingen planlægger at invitere alle lokalråd til et introduktionsmøde 8. 
marts 2012. Nærmere invitation sendes fra Teknik- og Miljøafdelingen.  
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Side 2 

Mellemfinansiering LAG midler 

I forbindelse med gennemførelse af projekter med tilskud fra LAG Silkeborg kan lokalråd, 
foreninger mv. opleve, at projektfinansieringen kan være en udfordring, idet et bevilliget 
tilskud først udbetales efter projektafslutning og –afrapportering. For lokalråd med en 
yderst begrænset økonomi kan det være vanskeligt dels at kunne optage lån, dels at af-
holde finansieringsomkostninger, der ikke kan indgå som en del af budgettet i en projekt-
ansøgning.  
 
Økonomiudvalget har derfor godkendt etablering af en mellemfinansieringsordning for 
godkendte LAG projekttilskud. Det betyder, at lokalråd – hvis de opnår tilsagn om støtte 
via LAG – har mulighed for via LAG at få Silkeborg Kommune til at mellemfinansiere pro-
jektet. Nærmere oplysninger fås via LAG Silkeborg. 
 
 
Besøgsrække i 2012 

Nærdemokratiudvalget har besluttet også i 2012 at holde nogle af deres møder ude i lo-
kalområderne sammen med lokalrådene. En række lokalråd er derfor blevet spurgt om 
muligheden for besøg. Det drejer sig om: Sjørslev/Demstrup, Vinderslev, Virklund og Klø-
verbyerne. Nærdemokratiudvalget startede møderækken 18. januar i Resenbro.  
 
 
Formandsmøde for lokalrådene 

Lokalrådenes repræsentanter i Nærdemokratiudvalget holder formandsmøde for lokalrå-
dene den 27. februar kl. 19 i Medborgerhuset, sal B, i Silkeborg. Til- og framelding samt 
emner, der ønskes drøftet på mødet, bedes sendt til Svend Thue Damgaard, 
svend@xdamgaard, senest 15. februar 2012. Dagsorden vil blive udsendt en uge før mø-
det. 

 

 
 


