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Nærdemokrati - Nyhedsbrev oktober 2012 
 
 
Nærdemokratikonference 3. november 2012 
Invitation med program til Nærdemokratiudvalgets konference lørdag den 3. november fra 
kl. 9.30-15.30 i Arena Midt i Kjellerup er udsendt i særskilt mail. Overskriften på konfe-
rencen er ”Udvikling og dynamik i lokalsamfundet”. 
 
Samlet bindende tilmelding fra de enkelte lokalråd skal ske senest fredag den 26. oktober 
til nærdemokratikoordinatoren med angivelse af: lokalrådets navn og navnene på delta-
gerne. 
 
Nærdemokratiudvalget håber på stort fremmøde. 
 
 
Bosætningskampagnen: Silkeborg Kalder  
I forsøget på at få flere indbyggere til kommunen har bosætningskampagnen ”Silkeborg 
Kalder” nu lanceret en bomester-side på www.facebook.com/silkeborgkalder. Resultatet 
kan ses her: http://www.facebook.com/silkeborgkalder/app_470458356320778  
 
Folkene bag bosætningskampagnen håber, at mulige tilflyttere vil benytte sig af siden. 
Formålet med en bomester er at mulige tilflyttere får mulighed for at henvende sig direkte 
til en lokal repræsentant, hvis de ønsker information og viden om, hvordan det er at bo i 
området.  
 
Hvis I som lokalråd ikke har nået det endnu, kan I stadig sagtens nå at udnævne en bo-
mester for jeres lokalområde. Ring eller skriv til projektleder Morten Svendsen (tlf. 20 59 
83 68/ morten.svendsen@silkeborg.dk ), med navn og kontaktdetaljer på jeres lokale bo-
mester, så kommer det op på facebook-siden. Hvis I samtidig også sender et profilbillede 
af bomesteren, 3 billeder af lokalområdet og en kortfattet beskrivelse af området, så 
kommer jeres lokalsamfund til at fremstå endnu mere tydeligt på siden. Lad jer gerne in-
spirere af de andre bomester-beskrivelser, som allerede er på siden. 
 
Næste frist for tilmelding af nye bomestre er fredag d. 26. oktober. 
 
Folkene bag bosætningskampagnen vil også meget gerne høre om jeres foreløbige erfa-
ringer med bomester-siden. Kontakt Morten Svendsen eller Trine Engelbrecht Jensen (tlf. 
20 59 83 78/ TrineEngelbrecht.Jensen@silkeborg.dk), også hvis I har spørgsmål eller 
kommentarer til andet vedrørende bosætningskampagnen.  
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Side 2 

 
Nyt lokalråd 
Nærdemokratiudvalget har godkendt oprettelse af det 26. lokalråd i kommunen. Lokalrå-
det dækker skoledistrikterne Dybkær og Gødvad.  
 
Nu er stort set hele kommunen dækket af lokalråd. Det er kun Balleområdet, der mangler. 
 
 
Revision af lokalrådenes vedtægter 
Silkeborg Kommune har interesse i at kende og følge lokalrådenes vedtægter bl.a. fordi 
der ydes et økonomisk tilskud til lokalrådene.  
 
Det er derfor besluttet, at såfremt lokalrådene på et tidspunkt får behov for at ændre i 
vedtægterne, skal ændringerne godkendes administrativt af Silkeborg Kommune. Lokalrå-
dene bedes derfor sende ønsker til ændringer til nærdemokratikoordinatoren til godken-
delse. 
 
 
Vrads – Årets Landsby 
Tillykke til Vrads som i midten af september blev kåret som Årets Landsby 2012 af organi-
sationen Landsbyerne i Danmark.  
 
En af baggrundene for dommerkomiteens valg af Vrads var, at ”byen trods sin lidenhed, 
210 borgere, er en enestående landsby, hvor borgerne gør en kæmpe indsats for at holde 
landsbyen levende og i konstant udvikling. ”Her vil vi leve og ikke blot bo”.  
 
Det var Vrads Borgerforening, som indstillede Vrads til Årets Landsby. 
 


