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Nærdemokrati – Nyhedsbrev november 2016

Nærdemokratiudvalgets konference 5. november 

Temaet for årets konference for lokalråd og byrådsmedlemmer var ”Hvordan skabes 

udvikling og vækst – så borgerne føler sig hjemme?” 

Konferencen blev holdt i Borgerhuset, Virklund Fritidscenter. 18 ud af kommunens 26 

lokalråd var repræsenterede. 

Læs mere om konferencen (referat og powerpoint) på hjemmesiden

Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune

På Nærdemokratikonferencen 5. november 2016 uddelte borgmesteren den nystiftede 

”Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune”. Dommerkomitéen havde valgt, at prisen 

skulle gå til Fårvang. Der var modtaget 7 vidt forskellige men alle meget interessante og 

relevante forslag. 

I kan læse mere om begrundelsen og prisoverrækkelsen her:

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Aarets-lokalomraade-2016

og på TV2 Østjyllands hjemmeside: http://www.tv2oj.dk/artikel/faarvang-haedres-sit-

integrationsarbejde.

”Lokalområder med kant”

Silkeborg Kommune opfordrede i august alle lokalområder om at tage fat på at synliggøre 

og styrke områdets særlige kant. Opfordringen blev grebet af Fårvang, Grauballe, Hinge, 

Kjellerup og Kragelund. 

Efter 2 workshops, med masser af energi og lyst til at tage fat, har de 5 områder fastlagt 

kernen i områdets særlige kvaliteter og styrker. Hvert område har også lavet en idébank 

med realiserbare bud på, hvordan områdets kant kan synliggøres og videreudvikles. 

Resultaterne skal nu omsættes til ”områdets salgsopstilling”, som bl.a. skal bruges i 

bosætningskampagnen ”Silkeborg kalder”. De bedste idéer skal udvælges og søges 

realiseret gennem samskabelse, hvor aktive og relevante aktører afprøver hvordan 

lokalområdet kan løftes og synliggøres gennem mindre projekter, der ikke er så svære at 

gå til. 

10. november 2016
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Side 2

Silkeborg Kommunes Ungebyråd

I oktober fik Silkeborg Kommune et nyt ungebyråd. 21 unge fra hele kommunen er valgt 

og på mødet 9. november blev Anne Spaabæk Dippel fra Funder valgt som 

ungeborgmester, mens Laura Emilie Steenberg fra Bryrup og Laura Kartz Thuasen fra Voel 

blev valgt som viceungeborgmestre. I år vil ungebyrådet sætte fokus på trivsel blandt 

unge, arbejde for at der kommer en musikfestival for unge og en hjemmeside for unge, 

der søger job. Derudover vil de arbejde for undervisning i selvforsvar og så vil de følge op 

på sidste års arbejde for bedre kollektiv trafik. 

Det er Silkeborg Byråds håb, at lokalområderne – og dermed lokalrådene – bakker op om 

evt. valgte ungebyrådsmedlemmer i området.

Læs mere om Ungebyrådets arbejde, sammensætning og medlemmer på 

www.ungebyraad.silkeborgkommune.dk eller på facebook under navnet #UNGPOL8600

Nærdemokratiudvalgets møder i 2017

Nærdemokratiudvalget har fastsat møderækken for udvalgets møder i 2017. Møderne 

holdes som udgangspunkt hver 3. mandag fra kl. 16.30-18.00. 

Udvalget vil også i 2017 holde nogle af møderne ude hos lokalrådene. Såfremt der er 

lokalråd, som gerne vil have besøg, så giv besked til jep@silkeborg.dk. På møderne 

drøftes hvordan det går i lokalområdet, tanker om nye ønsker/tiltag m.v. 
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