
Silkeborg Kommunes Nærdemokratikonference 2012

Udvikling og dynamik  
i lokalsamfUndet

Nærdemokratiudvalget inviterer alle lokalråd og politikere i Silkeborg 
Kommune til Nærdemokratikonference i Arena Midt, Hasselvej 15, 
8620 Kjellerup, lørdag 3. november 2012 kl. 9.30 - 15.30

Program

09.30 – 10.00 Kaffe og netværk i foyer

10.00 – 10.50 Dialogmøde med Nærdemokratiudvalget
 Kort dialogmøde med repræsentanter for Nærdemokratiudvalget. 
 Samtidig er der lejlighed til networking med andre lokalråd

11.00 – 11.10 Velkommen til Nærdemokratikonferencen 2012
 Nærdemokratiudvalgets formand Anders Riberholt Henriksen byder velkommen

11.10 – 11.20 Status på tilflytterkampagne
  Udviklingschef Gregers Pilgaard, Silkeborg Kommune, vil give en kort status på 

tilflytterkampagnen Silkeborg Kalder, herunder lokale bomestre

11.20 – 11.40 Præsentation af Silkeborg Kommunes arbejde med kommuneplan 2013
 Silkeborg Kommune sender efter nytår forslag til en ny kommuneplan i høring.

 Kommuneplankoordinator Henrik H. K. Jensen vil 
	 •	 Præsentere	de	overordnede	temaer	i	kommuneplanen
	 •	 Opfordre	til	fortsat	samarbejde	og	dialog	i	planprocessen

11.40 – 12.30 Erfaringer med udviklingsplaner i lokalområderne i Silkeborg Kommune 
  En række lokalråd er pt. involveret i udformning af udviklingsplaner for deres 

lokalområde. Hvad er erfaringerne?
	 •	 Oplæg	ved	Direktør	Carsten	Blomberg	Hansen,	Landdistrikternes	Hus
	 •	 Korte	oplæg	fra	lokalråd,	der	har	gjort	erfaringer	med	udviklingsplanerne

12.30 – 13.15 Frokost og netværkssnak

13.15 – 14.15 Udviklingsplaner og – muligheder i lokalsamfundet  
 Erfaringsudveksling og drøftelser i mindre grupper på tværs af lokalrådene 

14.15 – 14.30 Kulturliv i lokalområdet  
  Marianne Ilum Sørensen fra Silkeborg Kulturråd ønsker at udvikle samarbejdet 

med lokalrådene om lokale kulturelle initiativer, der skaber dynamik og 
engagement i landsbyerne

14.30 – 15.20  Den lokale ild. Et kærligt og kritisk blik på det lokale og det næres engagement i 
kultur og demokrati 

  Professor og foredragsholder Johs. Nørregaard Frandsen vil pege på en række 
udfordringer og modsætninger, der er, når lokale råd og f.eks. et byråd skal 
samarbejde 

15.20 – 15.30 Opsamling og afslutning

tilmelding

Samlet bindende tilmelding fra lokalrådene senest fredag 26. oktober 2012 til 
jep@silkeborg.dk med angivelse af: lokalråd og navnene på deltagerne.

Med håb om stort fremmøde
Nærdemokratiudvalget  
i Silkeborg Kommune
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