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Pris til årets lokalområde 2020
Der blev i alt indsendt 3 indstillinger til dommerkomitéen, og de har taget stilling. Der 
skal nu findes en passende lejlighed til udmelding til vinderen, hvorefter vinderen 
offentliggøres. 

Arbejde med revitalisering af Kodeks for godt Nærdemokrati

Nærdemokratiudvalget har gennem længere tid – og senest på mødet 22. september -

arbejdet med revitalisering af Kodeks for godt Nærdemokrati. En stor del af input til 

arbejdet kommer fra tilbagemeldinger fra lokalrådenes drøftelser på formandsmøder i 

februar og senest 20. august. 

På Nærdemokratiudvalgets møde 20. oktober arbejdes videre med revitaliseringen, så der 

kan fremlægges skitse til drøftelse på Nærdemokratkonferencen i november.  

Temamøde for lokalrådene 29. oktober

Torsdag 29. oktober fra kl. 19-21 holdes et temamøde i samarbejde med Midtjyllands 

Avis. Mødet vil foregå hos avisen på Papirfabrikken. Invitation udsendes senere. 

Nærdemokratikonference 7. november 
Nærdemokratiudvalgets årlige konference for lokalråd og byrådsmedlemmer er fastsat til 
lørdag 7. november fra kl. 9-15 i JYSK park i Silkeborg. Hovedtemaet er ”Revitalisering af 
kodeks for godt nærdemokrati og Realisering af Danmarks Outdoor Hovedstad”.

I forbindelse med punktet omkring Realisering af Danmarks Outdoor Hovedstad vil 
lokalrådene have mulighed for at invitere lokale outdoor-ildsjæle med til at deltage. 
Lokalrådene opfordres derfor til at overveje, om der i lokalområdet er nogle ildsjæle, som 
emnet kunne være relevant for. 

Invitation til konferencen er klar til udsendelse til alle lokalrådsformænd, men afventer 
lige p.t. evt. udmelding fra regeringen/sundhedsmyndighederne om gennemførelse af 
konferencer i den kommende tid. 

Møderække i 2021
Nærdemokratiudvalget har fastsat møderækken for 2021. Udvalget vil fortrinsvis holde
møde hver 3. tirsdag i måneden. Også i 2021 vil nogle af udvalgets møder blive holdt hos
forskellige lokalråd. Relevante lokalråd vil senere høre nærmere.
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