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Temamøde 9. september 2015 for lokalrådene
Repræsentanter fra 17 lokalråd deltog i Nærdemokratiudvalgets temamøde 9. september, 
hvor der var mulighed for at høre om Fundraising.

Nærdemokratiudvalgets formand Poul Dahl bød velkommen, hvorefter Camilla Kruse og 
Trine Thorgaard Mogensen fra Silkeborg Kommunes Økonomiafdeling fortalte om 
fundraising, herunder hvilke muligheder lokalrådene har for at søge penge til projekter, 
hvilke fonde der er relevante, og hvordan man griber en ansøgning an.

På baggrund af den efterfølgende drøftelse blev det lovet, at Nærdemokratiudvalget ville 
vurdere, om der skulle købes en storbrugerlicens til Fonde.dk, som alle lokalråd vil kunne 
benytte. Nærdemokratiudvalget har på mødet 19. oktober 2015 besluttet ikke at tegne en 
storbrugerlicens. Begrundelsen er, at hvis et lokalråd har konkret brug for fundraising, 
anmodes lokalrådet om at søge individuelle løsninger.

HUSK tilmelding til Nærdemokratiudvalgets konference 7. november 2015
Tilmeldingsfristen er 23. oktober 2015, hvis lokalrådet ønsker at deltage i den årlige 
konference for alle lokalråd. Konferencens tema er ”Hvad gør vi ved ”folkevandringen” fra 
land til by og fra by til storby? Hvordan imødegås udviklingen lokalt? og holdes lørdag 7. 
november 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Invitationen kan ses her.

Nærdemokratiudvalget ser meget frem til konferencen. Udvalget forventer en god 
opbakning og håber, at alle lokalråd er repræsenteret. 

Sundhedsprisen 2015
Kender lokalrådet en forening, virksomhed, institution eller person, der er med til at gøre 
noget særligt for at styrke sundheden i Silkeborg Kommune? 

Alle kan indstille kandidater til Sundhedsprisen 2015 ved at sende en SMS til 51 33 10 34, 
hvor man kort skriver, hvem man nominerer, hvorfor og hvem der indstiller. Sidste frist er 
2. november 2015. 

Sundhedsprisen på 10.000 kr. overrækkes 11. december 2015 i Jysk Arena.

Forslag til landsbypris 2016
Region Midtjylland uddeler igen en landsbypris i 2016 på 150.000 kr. til en landsby, der 
formår at skabe udvikling. 
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http://silkeborgkommune.dk/~/media/Politik%20og%20dialog/Lokalraad%20og%20naerdemokrati/Lokalraad/Konference/2015/Invitation.pdf


Findes der i lokalområdet en landsby/flere landsbyer, som kunne være emne til 
landsbyprisen, bedes I senest 20. november 2015 rette henvendelse til 
nærdemokratikoordinatoren på jep@silkeborg.dk, som vil koordinere en ansøgning til 
regionen. 
Læs mere om kriterier m.m. i vedlagte invitation fra regionen. Den enkelte landsby skal 
selv udforme sin ”ansøgning”. 

Rapport om ”Landsbyklynger som mulig udviklingsstrategi – Muligheder og 
barrierer”
Som led i et pilotprojekt har Realdania og DGI fået udarbejdet en forundersøgelse om 
mulighederne og barriererne i at etablere landsbyklynger som udviklingsstrategi. 
Rapporten er udviklet af Aalborg Universitet i samarbejde med Syddansk Universitet. Læs 
mere om rapporten på Realdanias hjemmeside.

Rapporten kan ses som inspiration i forlængelse af landsbyforsker og samfundsdebattør 
Jørgen Møllers oplæg på Nærdemokratiudvalgets konference i 2014 om, hvorfor 
lokalsamfund bør arbejde sammen med andre lokalsamfund. 
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