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Nærdemokrati - Nyhedsbrev oktober2014 

 

HUSK tilmelding til Nærdemokratiudvalgets konference ”Levende lokalsamfund” 

Tilmeldingsfristen er 24. oktober 2014, hvis lokalrådet ønsker at deltage i den årlige kon-
ference for alle lokalråd. Konferencens tema er ”Levende lokalsamfund” og holdes lørdag 
8. november 2014 i Arena Midt i Kjellerup. Invitationen kan ses her. 
 
Ligesom det er første gang for flere af lokalrådsmedlemmerne at deltage i den årlige kon-
ference, er det også første gang for det nuværende Nærdemokratiudvalg. Udvalget glæder 
sig derfor meget til at møde lokalrådsmedlemmerne for at høre, hvordan det går i lokal-
områderne.  
 
Nærdemokratiudvalget ser meget frem til konferencen og forventer en god opbakning. Det 
vil være glædeligt, hvis alle lokalråd er repræsenteret.  
 

Kvalitativ undersøgelse af nærdemokrati i Silkeborg Kommune 
For at prioritere Nærdemokratiudvalgets fremadrettede indsats, har udvalget ønsket fore-
taget en analyse af, hvordan det egentlig står til med nærdemokratiarbejdet i Silkeborg 
Kommune. For at få status beskrevet med eksterne øjne, er der lavet en samarbejdsaftale 
om opgaven med det lokale konsulentfirma Nærdemokrati.dk.  
 
Udvalgte lokalråd, udvalgte udvalgsformænd og nogle af kommunens byansvarlige har 
allerede modtaget henvendelse om at deltage i undersøgelsen. Nærdemokratiudvalget 
håber, at de udvalgte lokalråd er villige til at deltage i undersøgelsen. 
 
Undersøgelsens resultat vil i første omgang blive fremlagt for Nærdemokratiudvalget på 
møde 17. november 2014. Senere vil alle lokalråd blive orienteret om resultatet.  
 

Landsbytræf – helt ude i Hampen 

Der er tidligere sendt invitation og program ud til ”Landsbytræf – helt ude i Hampen”. 
Landsbytræffet foregår 1. november i Hampen Multihal. Der er fri entré, såfremt lokalrå-
dene eller andre ønsker at besøge standene, høre oplæg og hente inspiration til eget lo-
kalområde. 
 
Forslag til landsbypris 2015 

Region Midtjylland er for 7. gang på udkik efter en værdig modtager af Landsbyprisen.  
Forslag til modtager af landsbyprisen kan være en enkelt landsby eller en gruppe af 
landsbyer. Den enkelte landsby må dog ikke have over 2.000 indbyggere.  
 
Findes der i lokalområdet en landsby/flere landsbyer, som kunne være emne til landsby-
prisen, bedes I senest 15. november 2014 rette henvendelse til nærdemokratikoordinato-
ren på jep@silkeborg.dk, som vil koordinere en ansøgning til regionen.  
Læs mere i vedlagte pressemeddelelse. 
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