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Nærdemokrati – Nyhedsbrev januar 2019

Tilskud til lokalrådene for 2019  

Tilskud på 6.000 kr. til hvert lokalråd er blevet udbetalt.

Som dokumentation for brug af tilskuddet for 2018 bedes lokalrådene indsende det 

godkendte regnskab for 2018 til jep@silkeborg.dk senest 1. juni 2019.

Aktivitetsbestemt pulje i 2019

Nærdemokratiudvalget har også i 2019 afsat et beløb, nemlig 50.000 kr. til en 

aktivitetsbestemt pulje. Lokalrådene kan søge om mindre beløb fra puljen, idet 

retningslinjerne for puljen er: 

”Nærdemokratiudvalget beslutter hvert år, om der skal afsættes budgetbeløb til pulje til 

aktivitetsbestemt tilskud til lokalrådene efter konkret ansøgning. I givet fald fastsætter 

Nærdemokratiudvalget også puljens størrelse.

Lokalrådene kan fra puljen søge om mindre beløb som tilskud til gennemførelse af 

ekstraordinære aktiviteter, der kan understøtte det nærdemokratiske arbejde. F.eks. 

workshops og lignende i forbindelse med lokale udviklingsstrategier.

Også til aktiviteter på tværs af lokalråd kan der søges om støtte fra puljen.

Konkrete ansøgninger med oplysning om formålet, fremsendes til 

Nærdemokratikoordinatoren og behandles politisk på førstkommende 

Nærdemokratiudvalgsmøde efter modtagelsen og efter først-til-mølle-princippet. Beløbet 

udbetales senest ved aktivitetens gennemførelse.”

Nærdemokratiudvalgets fokusområder i 2019

Nærdemokratiudvalget har valgt i 2019 at have særligt fokus på følgende områder:

 Hvordan kan lokale råd og nævn samarbejde bedre i lokalområderne, samt 

 Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune.

Allerede i forbindelse med temamøde for lokalrådene 19. marts vil der blive ”taget hul” på 

emnerne, idet temamødet vil have fokus på samarbejde og kommunikation.  
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Formandsmøde for lokalrådene

Der er tidligere udsendt invitation med dagsorden til formandsmøde for alle 

lokalrådsformændene tirsdag 5. februar fra kl. 19 i Medborgerhuset Silkeborg. Tilmelding 

skal ske senest 31. januar 2019 til Anders Riberholt Henriksen, lysemosehus@gmail.com  

eller Jørgen M. Mikkelsen, jmq@mail.tele.dk

Temamøder for lokalrådene

Som tidligere oplyst har Nærdemokratiudvalget fastsat to temamøder for lokalrådene. De 

finder sted tirsdag 19. marts og tirsdag 24. september. Begge dage fra kl. 17-19 i 

Medborgerhuset Silkeborg. 

Der er allerede udsendt invitation til mødet tirsdag 19. marts. Der skal ske samlet 

tilmelding fra de enkelte lokalråd til jep@silkeborg.dk senest 6. marts. Emnet er 

samarbejde og kommunikation. 

Nærdemokratikonference

Nærdemokratiudvalget har fastsat, at der lørdag 9. november fra kl. 9-15 skal afholdes 

Nærdemokratikonference for lokalrådene og byrådet. Lokalrådene opfordres til allerede nu 

at reservere dagen. 
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