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Temamøde 28. maj 2015 for lokalrådene
Repræsentanter fra 12 lokalråd deltog i Nærdemokratiudvalgets temamøde 28. maj, som 
havde overskriften: Det frivillige arbejde og kommunikationen med frivillige. 

Nærdemokratiudvalgets formand Poul Dahl bød velkommen, hvorefter leder af 
Frivilligcenter Silkeborg, Camilla Stenhaug Pedersen, og Stine Homann fra Silkeborg 
Kommunes Kommunikationsafdeling holdte inspirerende oplæg.

Camilla Stenhaug Pedersen nævnte bl.a. at jo flere specifikke krav, der stilles til at få løst 
en opgave, jo nemmere er det at få frivillige. Frivilligcenteret vil gerne hjælpe de enkelte 
lokalråd med at få udarbejdet en rekrutteringsstrategi, hvis der er behov. 

Nogle af Stine Homanns budskaber var, at det er vigtigt at lokalrådene ”taler tingene op”, 
og det er godt at tale til – eller ind i – grupper. Samtidig er det vigtigt at have en vision 
for sit budskab.

Inden Poul Dahl afsluttede mødet, blev det nævnt, 
 at lokalrådene altid kan bede et fagudvalg om foretræde, hvis der er et/flere emner, 

som man gerne vil have drøftet
 at lokalrådene har mulighed for at stille spørgsmål til det samlede byråd ved starten af 

hvert byrådsmøde

Nærdemokratiudvalget planlægger et nyt temamøde 9. september 2015 fra kl. 17-19.30. 
Lokalrådene bedes allerede nu reservere tidspunktet.

Pulje til aktivitetsbestemt tilskud
Nærdemokratiudvalget har besluttet, at der som forsøg i 2015 og 2016 afsættes en 
årlig pulje på 50.000 kr. til aktivitetsbestemt tilskud til lokalrådene efter konkret 
ansøgning.

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.
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For at komme i betragtning skal lokalrådet være ude af stand til selv at dække udgifterne 
til pågældende aktivitet.

Konkrete ansøgninger med oplysning om formålet, fremsendes til 
Nærdemokratikoordinatoren (jep@silkeborg.dk) og behandles politisk på først kommende 
Nærdemokratiudvalgsmøde efter modtagelsen og efter først til mølle princippet. Beløbet 
udbetales senest ved aktivitetens gennemførelse.

Der er åbent for ansøgninger fra 1. september 2015.

Nærdemokratiudvalgets konference for alle lokalrådene
Nærdemokratiudvalgets årlige konference for alle lokalråd og byrådsmedlemmer holdes 
lørdag 7. november 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Lokalrådene bedes allerede nu 
reservere tidspunktet.

Lokalrådenes regnskaber for 2014
Som dokumentation for lokalrådenes brug af tilskuddet for 2014 erindres om indsendelse 
af det godkendte regnskab for 2014. Regnskabet sendes til jep@silkeborg.dk senest 1. juli 
2015.
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