
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nærdemokrati - Nyhedsbrev - oktober 2020 
Temamøde for lokalrådene 29. oktober 
Husk, at det er torsdag 29. oktober fra kl. 19-21, der holdes et temamøde i samarbejde 
med Midtjyllands Avis. Mødet foregår hos avisen på Papirfabrikken. Invitation er udsendt 
fra avisen direkte til lokalrådene med svarfrist 23. oktober. 
 
Aflysning af Nærdemokratikonference   
Nærdemokratiudvalget har besluttet at aflyse Nærdemokratikonferencen, der skulle været 
afholdt 7. november. Det skyldes et forsigtighedsprincip i forhold til nuværende corona-
situation. 
 
Nærdemokratiudvalget er optaget af, at konferencens planlagte indhold bliver formidlet til 
lokalrådene, så det vil administrationen nu se nærmere på.  
 
Arbejde med revitalisering af Kodeks for godt Nærdemokrati 
I forbindelse med arbejdet med revitalisering af Kodeks for godt Nærdemokrati har 
Nærdemokratiudvalget godkendt et udkast til ”Samarbejdsaftale for et godt 
nærdemokrati”. Planen var, at lokalrådene på Nærdemokratikonferencen skulle 
præsenteres for udkastet, men da konferencen er aflyst, arbejdes der nu på en anden 
proces for høring hos lokalråd og de politiske udvalg. Lokalrådene hører nærmere om 
dette. 
 
Politiske beslutninger for lokalområderne: Del med jeres lokalområde 
Lokalrådene har i flere omgange vist tilfredshed med den månedlige mail fra 
Kommunikationsafdelingen indeholdende politiske beslutninger. 
Husk, at dele mailen med jeres lokalområde evt. ved hjælp af jeres facebooksider og -
grupper. På den måde bliver borgerne i jeres lokalområde også informeret om, hvad der 
sker og kan holde sig orienteret. 
 
Hvis I har nogen udfordringer i den forbindelse, så kan I skrive eller ringe til Claus Gade 
Linddahl (cgl@silkeborg.dk, tlf. 40 14 00 11). Det er ham, der sender den månedlige mail.  
 
Indstilling af kandidater til årets Sundhedspris i Silkeborg Kommune 
Igen i år kan initiativrige ildsjæle nomineres til Sundhedsprisen 2020. Kender I en frivillig, 
en forening el.lign., der gør en særlig indsats for at styrke sundheden og gør en positiv 
forskel for borgerne i Silkeborg Kommune? 
 
I kan se mere information her: https://silkeborg.dk/Kommunen/Nyheder-
Kommunen/06102020_Hvem-skal-vinde-Sundhedsprisen-2020 
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