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Referat fra Nærdemokratiudvalgets konference 3. 
november 2012 

 
”Udvikling og dynamik i lokalsamfundet” var temaet for Nærdemokratiudvalgets 
konference for lokalråd og politikere lørdag den 3. november 2012. Konferencen blev holdt 
i Arena Midt i Kjellerup, hvor 22 ud af kommunens 26 lokalråd var repræsenterede. I alt 
deltog 60 i konferencen, heraf en del politikere. 
 
Konferencen blev indledt med dialogmøde mellem Nærdemokratiudvalget og lokalrådene. 
Lokalrådene var inddelt i 8 grupper, hvor der var en god dialog om, hvad der p.t. rører sig 
i lokalrådene.  
 
Efter gruppedrøftelserne bød Nærdemokratiudvalgets formand Anders Riberholt Henriksen 
velkommen og fortalte om de emner, som udvalget har arbejdet med i 2012. Anders 
Riberholt Henriksen takkede endvidere de lokalråd, som i løbet af ugen op til konferencen 
har bidraget til artikler i Midtjyllands Avis. Han ønskede også Vrads tillykke med kåringen 
som Årets Landsby 2012, hvilket udløste klapsalver fra alle konferencedeltagerne. 
 
Herefter gav udviklingschef Gregers Pilgaard en kort orientering om status på 
tilflytterkampagnen Silkeborg Kalder, herunder en opfordring til lokalrådene om at udpege 
en bomester for områderne. Evt. spørgsmål omkring bomester kan rettes til 
trineengelbrecht.jensen@silkeborg.dk. 
 
Kommuneplankoordinator Henrik H. K. Jensen præsenterede derefter kommunens arbejde 
med kommuneplan 2013. Han takkede for de modtagne videoer, som skal bruges i 
præsentationen af kommuneplanforslaget. I forbindelse med høringsprocessen bad han 
lokalrådene overveje, om man vil holde et borgermøde om kommuneplanen. Plan- og 
Miljøafdelingen deltager gerne i borgermødet. Borgermødet kan evt. slås sammen med 
andre emner, der rører sig i området, hvis det ønskes.  
Som et nyt tiltag har Plan-, Miljø- og Klimaudvalget lavet ”Dialog uden filter”. Det er en 
mulighed for at mødes til dialog med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på udvalgets 2. møde 
hver måned. Møderne er tiltænkt generelle emner og spørgsmål, f.eks. planlægning i 
lokalområdet. Henvendelse om evt. deltagelse i møderne skal ske til 
karin.frede@silkeborg.dk.  
 
Programmets næste punkt handlede om erfaringer med udviklingsplaner i lokalområderne. 
Da der var afbud fra direktør Carsten Blomberg Hansen, Landdistrikternes Hus, gav 
Kirsten Kruckow, LAG Silkeborg, og Merethe Juul Thysen, Landdistrikternes Hus, en 
orientering om status for arbejdet med udviklingsplaner for 9 lokalområder (Blicheregnen, 
Funder, Gjern, Gjessø, Grauballe, Frederiksdal-Kragelund, Sjørslev-Demstrup, Skovlandet, 
Skægkær og Them-Salten) i kommunen. I den forbindelse blev det fremhævet, at det er 
vigtigt med ejerskab fra områderne, så der tales med samme stemme, - og 
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udviklingsplanerne skal være dynamiske, dvs. der skal arbejdes videre med dem, efter de 
er blevet udarbejdet.  
 
I forlængelse heraf nævnte Merethe Juul Thysen, at LAG Silkeborg inviterer borgere og 
ildsjæle i kommunen til at deltage i et miniprojektlederkursus hhv. den 10. december 
2012 og den 10. januar 2013. Kurset den 10. december hedder ”Fra idé til projekt”, og 
kurset den 10. januar hedder ”Fra projekt til handling”. Begge kurser er åbne for alle og 
foregår i Medborgerhuset i Silkeborg. Yderligere oplysninger, tilmelding m.v. sker til 
mjt@lag-silkeborg.infoland.dk inden 1. december 2012.  
 
Herefter fortalte Helene Jakobsen, Gjessø lokalråd, og Lisbeth Dalsgaard, Kontaktudvalget 
for Sjørslev-Demstrup, om deres erfaringer med at arbejde med udviklingsplaner. Planen 
for Gjessø er færdig og blev uddelt som inspiration til konferencedeltagerne.  
 
I frokostpausen var der udlevering af en Nærdemokrati-t-shirt til alle 
konferencedeltagerne. På t-shirten var påtrykt Kodeks for godt Nærdemokrati. 
 
Som opfølgning på programpunktet om udviklingsplaner var der efter frokost 
erfaringsudveksling og drøftelser i grupper på tværs af lokalrådene. Drøftelserne tog bl.a. 
udgangspunkt i erfaringer og udfordringer i forhold til arbejdet med udviklingsplanerne. 
Nærdemokratiudvalget vil arbejde videre med gruppernes tilbagemeldinger.  
 
Næste programpunkt skulle være et oplæg fra Silkeborg Kulturråd om, hvordan 
samarbejdet om lokale kulturelle initiativer kunne udvikles, men der var afbud pga. 
sygdom. Kulturrådet har meddelt, at de vil udfærdige materiale, som sendes til 
lokalrådene.  
 
Anders Kaysen, medlem af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, orienterede om, at 
udvalget har holdt møder med alle kommunens forsamlingshuse for at drøfte, hvordan der 
via arrangementer kan skabes liv i lokalsamfundene og i forsamlingshusene. Det 
forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget vil støtte arrangementer med halvdelen af 
udgifterne. Der skal nu udarbejdes retningslinjer for hvem, og hvad der kan søges tilskud 
til.  
 
Inden den afsluttende opsamling fra Anders Riberholt Henriksen gav professor Johs. 
Nørregaard Frandsen fra Syddansk Universitet et inspirerende og livligt oplæg om storbyer 
contra de mindre byer. Han nævnte bl.a., at det er vigtigt, at der er en samtale- eller 
aftalestruktur mellem kommunen og lokalsamfundene. Ifølge Johs. Nørregaard Frandsen 
er den største fare i den demokratiske udvikling, hvis der ikke er samtale. 
 


