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Nærdemokratiudvalgets fremadrettede indsats
På baggrund i den i efteråret udarbejdede kvalitative undersøgelse af nærdemokratiet i 
Silkeborg Kommune har Nærdemokratiudvalget drøftet udvalgets fremadrettede indsats.
Udvalget vil i 2015 bl.a. arbejde med:
· Nærdemokratikonference for lokalråd og politikere
· Opfølgning på Ungdomsplatformens arbejde
· Besøg hos lokalråd
· Temamøder for lokalråd

Nærdemokratiudvalgets konference for lokalråd og byrådsmedlemmer
Den årlige nærdemokratikonference for lokalråd og byrådsmedlemmer planlægges afholdt 
lørdag 7. november 2015. Lokalrådsmedlemmerne bedes derfor allerede nu reservere 
datoen.

Lokalrådenes fysiske afgrænsning
På baggrund af en forespørgsel om evt. opdeling af et lokalrådsområde i to lokalråd har 
Nærdemokratiudvalget besluttet at fastholde, at afgrænsningen af lokalrådsområderne 
skal ske som det er beskrevet i ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og 
Silkeborg Kommune”. Dvs. et ”lokalråd dækker et geografisk område, der som 
udgangspunkt følger skoledistriktsgrænserne”. 

Tilskud til lokalrådene for 2015
Nærdemokratiudvalget har besluttet, at lokalrådene også i 2015 får et tilskud på 6.000 kr. 
Beløbet vil snarest blive udbetalt. 
Som dokumentation for brug af tilskuddet for 2014 bedes lokalrådene indsende det 
godkendte regnskab for 2014 til jep@silkeborg.dk senest 1. juni 2015.

Nærdemokratiudvalget har samtidig besluttet, at man vil have en drøftelse af, om 
fremtidigt tilskud skal ske som et fast tilskud suppleret med tilskud afhængigt at 
aktivitetsniveau. 

Formandsmøde for lokalrådene
Nærdemokratiudvalgets lokalrådsrepræsentanter, Linda Lyngsøe og Bjørk Fredslund 
Andersen, har planlagt det årlige møde for formændene for lokalrådene. Mødet finder sted 
tirsdag 17. februar 2015 kl. 19 i Medborgerhuset. Se særskilt invitation som vedlægges. 
Tilmelding skal ske til Linda Lyngsøe.
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Sinding er kandidat til Region Midtjyllands landsbypris 2015
Sinding er med i kapløbet, når Regionsrådet for syvende gang skal uddele Landsbyprisen. 
Prisen ledsages af 150.000 kroner og skal sætte fokus på de mest levedygtige og 
opfindsomme samfund, så de kan tjene som inspiration for andre.

Regionsrådet udpeger vinderen på sit møde 25. februar 2015.

Problemer med mail-distributionsliste på alle lokalrådsmedlemmer
Der er stadig problemer med at kunne sende mail til alle lokalrådsmedlemmer på én gang. 
Indtil problemet bliver løst vil nyheder m.v. stadig blive sendt til lokalrådsformanden, som 
så bedes sørge for at sende videre til medlemmerne.  
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