
Silkeborg Kommunes Nærdemokratikonference 2017

10 år med  
”Danmarks bedste nærdemokrati”

Nærdemokratiudvalget inviterer alle lokalråd og byrådsmedlemmer i Silkeborg Kommune til 
Nærdemokratikonference i Toftebjerg - Them Bibliotek & Medborgerhus, Røllikevej 3, 8653 
Them, lørdag 30. september kl. 9.00 - 14.30.

Program

09.00 – 09.30  Velkomst og indledning ved formand for Nærdemokratiudvalget Poul Dahl
 Der serveres kaffe og brød

09.35 – 10.15  ”Danmarks bedste nærdemokrati”  Hvordan står det til efter 10 år?
 Formand for Nærdemokratiudvalget Poul Dahl, direktør Hanne Ahrens og planchef Trine Skammelsen  

vil gøre status over arbejdet med nærdemokratiet i Silkeborg Kommune  

10.15 – 10.25 Pause 

10.25 – 11.25 Hvordan øges udvikling, engagement og nærdemokrati i kommunen og de enkelte lokalområder?  
 Deltagernes erfaringer og anbefalinger vil blive omdrejningspunktet for gruppedrøftelser omkring  

en række spørgsmål og dilemmaer. Svarene anvendes i den efterfølgende paneldebat

11.25 – 11.35 Pause

11.35 – 12.30 Paneldebat om Nærdemokrati nu og i fremtiden 
 I panelet er: 
 Frank Borch-Olsen, formand for Vej- og Trafikudvalget
 Jarl Gorridsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
 Thomas Kingo Karlsen, adm. direktør Kingo Karlsen A/S
 Jørgen Thyde, pensionist 
 Rene Maretti, formand for Idrætsrådet
 Henrik Holst Christensen, Brandstifter A/S og
 Trine Skammelsen, byplanchef
 Panelet vil blive udfordret på deres tanker om nærdemokratiet, som det er nu,  

og som det kan udvikles i fremtiden

12.30 – 13.30 Frokost og netværk

13.30 – 14.15 Demokratiet, Arvesynden og Silkeborgenserne
 Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen, Museum Silkeborg, - forfatter på bogen ”Vor kommune 

Silkeborg”, som blev uddelt på Nærdemokratikonferencen i 2016, - vil give et historisk rids over 
nærdemokratitankerne ved skabelsen af den nye Silkeborg Kommune og efterfølgende med glimt i  
øjet perspektivere de opnåede resultater med fænomenerne demokrati og arvesynden

14.15 – 14.30 Afslutning på konferencen ved formand for Nærdemokratiudvalget Poul Dahl

  Tilmelding
Samlet bindende tilmelding fra lokalrådene senest onsdag 20. september 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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