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Nærdemokrati – Nyhedsbrev oktober 2019 
 
 
 
Nærdemokratikonference 9. november 2019 
Nærdemokratiudvalgets årlige konference for lokalråd og byrådsmedlemmer finder sted 
lørdag 9. november fra kl. 9-15 i Arena Midt i Kjellerup. Hovedtemaet er ”Hvordan arbej-
der vi i lokalrådet, så flere tager ansvar?” 
 
Der er udsendt invitation til alle lokalrådsformænd via særskilt mail. Samlet bindende til-
melding fra lokalrådene senest mandag 28. oktober til jep@silkeborg.dk med angivelse af 
lokalråd og navnene på deltagerne. 
 
Valg af lokalrådsrepræsentanter til Nærdemokratiudvalget fra 2020-2021 
I forbindelse med Nærdemokratiudvalgets konference 9. november skal der også være  
valg af 2 lokalrådsrepræsentanter og suppleanter til Nærdemokratiudvalget fra 2020-
2021.  
 
Hvert lokalråd kan opstille én kandidat, som ikke nødvendigvis behøver at være lokalråds-
formanden, og hvert lokalråd har én stemme.  
 
Der er udsendt information om valget til alle lokalrådsformænd via særskilt mail.  
 
Møderække i 2020 
Nærdemokratiudvalget har fastsat møderækken for 2020. Udvalget vil fortrinsvis holde 
møde hver 3. tirsdag i måneden. Også i 2020 vil nogle af udvalgets møder blive holdt hos 
forskellige lokalråd. Relevante lokalråd vil senere høre nærmere. 
 
Lokalområder med Kant 2019 
Lokalrådene/lokalområderne har været inviteret til – med bistand fra Silkeborg Kommune 
– at få områdets særlige kvaliteter tydeligere frem og gjort dem endnu mere unikke. 
Aktive borgere fra Them-Salten og Thorning/Blicheregnen deltager i arbejdet/processen, 
og de er nu kommet så langt, at de bl.a. er ved at finpudse indholdet i ”salgsopstilling” for 
deres områder.  
 
Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune 
I forbindelse med et arrangement 4. oktober i Kragelund Forsamlingshus, overrakte borg-
mesteren ”Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune”. Dommerkomitéen havde 
valgt, at prisen denne gang skulle gå til Kragelund-Frederiksdal.  
 
I kan læse mere om begrundelsen og prisoverrækkelsen her: https://silkeborg.dk/Kom-
munen/Nyheder-Kommunen/Aarets-lokalomraade-er-Kragelund_Frederiksdal  
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Side 2 

 
Indstilling af kandidater til årets Sundhedspris i Silkeborg Kommune 
Igen i år kan initiativrige ildsjæle nomineres til Sundhedsprisen 2019. Kender I en frivillig, 
en forening, et værested, en virksomhed eller en institution, der skaber mere sundhed, 
fællesskab og trivsel i hverdagen for andre i Silkeborg Kommune? 
 
I kan se mere information her: https://silkeborg.dk/Borger/Sundhed-omsorg-og-syg-
dom/Nyheder-Sundhed-omsorg-og-sygdom/Hvem-skal-vinde-Sundhedsprisen-2019  
 
 
Indstilling til Region Midtjyllands landsbypris 2020 
Region Midtjylland uddeler igen en landsbypris på 150.000 kr. til en landsby, der formår at 
skabe udvikling. Landsbyprisen tildeles en landsby eller et samarbejde mellem landsbyer, 
der ikke må have over 2.000 indbyggere. 
 
I særskilt mail til lokalrådsformændene er fremsendt indbydelse til at sende forslag til 
kandidater til Region Midtjylland. Kriterier m.m. for udvælgelse af årets landsby fremgår 
af invitationen. Et forslag skal indsendes senest 9. december 2019. 
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