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Silkeborg Kommunes 
Nærdemokratikonference 2019
Hvordan arbejder vi i lokalrådet, så flere tager ansvar?
(Medborgerskab i lokalområderne - opbakning til lokalrådenes arbejde)

Nærdemokratiudvalget inviterer alle lokalråd og byrådsmedlemmer i Silkeborg Kommune  
til Nærdemokratikonference i Arena Midt, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup,  
lørdag 9. november kl. 9.00 - 15.00.

Der vil blive sat fokus på, 
hvordan vi får flere til at være 
aktive i lokalområderne. 
Og hvordan aktiviteten bliver 
større hos dem, der er med.

09.00 - 09.30 Velkomst og indledning 
 v/formand for Nærdemokratiudvalget Martin Jakobsen  

Der serveres kaffe/the og brød

09.35 - 10.20 Dialogmøde med Nærdemokratiudvalget
 Dialogmøde med repræsentanter for Nærdemokratiudvalget.  

Samtidig er der lejlighed til at networke med andre lokalråd

10.25 - 12.25 Større engagement og ejerskab i lokalråd og lokalsamfund  
v/Louise Morell Holm Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

 Efter oplæg, der skal hjælpe lokalrådene til at skabe større engagement og ejerskab internt 
i lokalrådene og i lokalsamfundet, vil der være fokus på, hvordan viden fra oplægget bliver 
omsat til praksis for lokalrådene

12.25 - 13.25 Frokost og netværkssnak

13.25 - 14.00 Valg af lokalrådsrepræsentanter til Nærdemokratiudvalget fra 2020-2021
 Der skal vælges medlemmer og suppleanter til Nærdemokratiudvalget for perioden 1. 

januar 2020-31. december 2021. Der udsendes særskilt mail til lokalrådene omkring valget

14.00 - 14.55 Det er borgerne der skaber byen, ikke omvendt 
v/ Jeppe Søe – professionel ordkløver, rådgiver, blogger og journalist

 Siden kommunesammenlægningerne har Jeppe Søe kæmpet “sovebyernes” sag. Jeppe 
Søe fortæller om lokalområdernes muligheder – om at finde det, der gør et lokalsamfund 
unikt – om at stå sammen og holde fast – om at slå på det positive og ikke fokusere på alt 
det, der er væk. Han taler lokalsamfundet op, styrker borgernes fællesskab. Jeppe Søe er 
direktør i Mediehuset Ørenlyd. Tidligere studievært på bl.a. TV2/DANMARK og TV2/Midt-
Vest. Siden 1996 selvstændig i kommunikations- og produktionsbranchen

14.55 - 15.00 Afslutning på konferencen

Tilmelding

Samlet bindende tilmelding fra lokalrådene senest mandag 28. oktober til  
jep@silkeborg.dk med angivelse af: lokalråd og navnene på deltagerne.

Med håb om stort fremmøde 
Nærdemokratiudvalget i Silkeborg Kommune

mailto:jep@silkeborg.dk

