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Referat fra Nærdemokratiudvalgets konference 9. november 2019 
 
Temaet for Nærdemokratiudvalgets konference for lokalråd og byrådsmedlemmer var i år 
”Hvordan arbejder vi i lokalrådet, så flere tager ansvar?”. Konferencen blev holdt i Arena 
Midt i Kjellerup. 17 ud af kommunens 28 lokalråd var repræsenterede. I alt deltog godt 40 
i konferencen. 
 
I caféen bød Nærdemokratiudvalgets formand Martin Jakobsen velkommen, fortalte om 
dagens program samt orienterede om udvalgets arbejde i 2019.  
 
Herefter var der afsat tid til dialogmøde med Nærdemokratiudvalgets medlemmer.  
 
Overskriften på næste punkt på programmet var ”Større engagement og ejerskab i lokal-
råd og lokalsamfund”. Det var en medarbejder fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der 
kørte en proces over emnet. Deltagerne havde rig lejlighed til at udveksle erfaringer i lø-
bet af processen. Nogle af inputtene fra centeret var bl.a., at det er vigtigt at inspirere folk 
til at tage handling. Lokalrådene skal tale til følelsen hos borgerne, - og de skal være gode 
til at fortælle, hvorfor ”de er der”. Lokalrådene skal opleve sejre, der skal være succes, - 
ellers er det ”op ad bakke”. Det er vigtigt at give ejerskab og viden videre til nye, - eller 
bliver det demotiverende at være med i et lokalråd.  
 
Efter frokostpausen, hvor der var tid til netværkssnak blandt deltagerne, blev der valgt 
lokalrådsrepræsentanter til Nærdemokratiudvalget for perioden fra 2020-2021. Jørgen 
Marquart Mikkelsen, Kjellerup Lokalråd, og Søren Olsen, Them-Salten Lokalråd blev valgt. 
Ingelise Nielsen, Gødvad Lokalråd, blev 1. suppleant og Bent Jørgensen, Silkeborg City 
Lokalråd, blev 2. suppleant.  
 
Sidste punkt på programmet var Jeppe Søe, direktør i Mediehuset Ørenlyd. Han gav et 
inspirerende oplæg ud fra emnet ”Det er borgerne, der skaber byen, ikke omvendt”. Hvis 
der ikke rigtig bliver gjort noget for et lokalsamfund, gør man noget i trods! Det er dog en 
stor opgave at få folk til at fokusere på det, man kan, - og som andre ikke kan. Her er 
kommunikation vigtig. Man kan med fordel inddrage de unge i at fortælle om by-
en/lokalområdet på youtube. 
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