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Forord 
 
Blå Bog for Silkeborg Kommune er en samlet oversigt over de udpegninger Silkeborg Byråd 
foretager i forbindelse med byrådets konstituering og eventuelt senere. 
 
Udpegninger gælder som udgangspunkt for byrådets valgperiode. 
 
Fortegnelsen viser hvor mange medlemmer Silkeborg Byråd udpeger til de enkelte udvalg, 
bestyrelser, nævn mm., og om Silkeborg Kommune honorerer de udpegede medlemmer. 
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Politiske udvalg 
 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 
 

Beskrivelse 
Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for 
kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. 
Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomi- og 
Erhvervsudvalget til byrådet. Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og 
Erhvervsudvalget til byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, 
der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold inden for 
ethvert af kommunens administrationsområder. 

Sekretariatsmæssig bistand 
Økonomi- og it-staben 
 
Lovgivning 
Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten. 

Honorering 
Fast vederlag - evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis valgt Udvalgsvederlag 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16, stk. 10.  

Mulighed for:  
Tillægsvederlag 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
7 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
7 
 
Borgmesteren er født formand 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Helle Gade  
Steen Vindum  
Johan Brødsgaard  
Lars Hansen  
Martin Jakobsen  
Jonas Sivertsen  
Susanne Jacobsen  
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Plan- og Vejudvalget 
 

Beskrivelse 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige 
område, herunder arealanvendelsesområdet, og på vej- og trafikområdet. 

Sekretariatsmæssig bistand 
Teknik- og Miljøafdelingen 
 
Lovgivning 
Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten. 

Honorering 
Fast vederlag - evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis valgt (lovbestemt) 
Udvalgsvederlag (politisk beslutning) 
Formandsvederlag (politisk beslutning) 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16, stk. 10. (lovbestemt) 

Mulighed for: 
Tillægsvederlag (lovbestemt) 

Evt. for formanden: 
Eftervederlag (lovbestemt) 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
7 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
7 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Martin Jakobsen  
Lars Hansen  
Peter Sig Kristensen  
Helle P. A. Busk  
Jan Beck-Nielsen  
Morten Riis Skydsgaard  
Helga Sandorf Jacobsen  
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Klima- og Miljøudvalget 
 

Beskrivelse 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på klima-, natur- og 
miljøområdet. 

Sekretariatsmæssig bistand 
Teknik- og Miljøafdelingen 
 
Lovgivning 
Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten. 

Honorering 
Fast vederlag - evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis valgt (lovbestemt) 
Udvalgsvederlag (politisk beslutning) 
Formandsvederlag (politisk beslutning) 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16, stk. 10. (lovbestemt) 

Mulighed for: 
Tillægsvederlag (lovbestemt) 

Evt. for formanden: 
Eftervederlag (lovbestemt) 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
7 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
7 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Rune Kristensen  
Susanne Jacobsen  
Peter Sig Kristensen  
Lars Faarup  
Helle P. A. Busk  
Martin Jakobsen  
Trine Roungkvist  
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Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 
 

Beskrivelse 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og 
fritidsområdet. 

Sekretariatsmæssig bistand 
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
 
Lovgivning 
Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten. 

Honorering 
Fast vederlag - evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis valgt (lovbestemt) 
Udvalgsvederlag (politisk beslutning) 
Formandsvederlag (politisk beslutning) 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16, stk. 10. (lovbestemt) 

Mulighed for: 
Tillægsvederlag (lovbestemt) 

Evt. for formanden: 
Eftervederlag (lovbestemt) 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
7 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
7 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Johan Brødsgaard  
Morten Hæk  
Kristian Stride  
Lars Faarup  
Luis da Silva Martins  
Anders Hartvig  
Kern Oddershede  
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Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget 
 

Beskrivelse 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver op børne- og 
ungdomsområdet. 

Sekretariatsmæssig bistand 
Børne- og Familieafdelingen 
 
Lovgivning 
Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten. 

Honorering 
Fast vederlag - evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis valgt (lovbestemt) 
Udvalgsvederlag (politisk beslutning) 
Formandsvederlag (politisk beslutning) 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16, stk. 10. (lovbestemt) 

Mulighed for: 
Tillægsvederlag (lovbestemt) 

Evt. for formanden: 
Eftervederlag (lovbestemt) 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
7 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
7 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Gitte Willumsen  
Signe Haahr Lindegaard  
Kathrine Frøhlich  
Søren Kristensen  
Morten Hæk  
Morten Høgh  
Thomas Tonsberg Schlie  
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Socialudvalget 
 

Beskrivelse 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social-, handicap-, 
misbrugs- og psykiatriområderne. 

Sekretariatsmæssig bistand 
Socialafdelingen 
 
Lovgivning 
Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten. 

Honorering 
Fast vederlag - evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis valgt (lovbestemt) 
Udvalgsvederlag (politisk beslutning) 
Formandsvederlag (politisk beslutning) 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16, stk. 10. (lovbestemt) 

Mulighed for: 
Tillægsvederlag (lovbestemt) 

Evt. for formanden: 
Eftervederlag (lovbestemt) 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
7 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
7 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Mads Frandsen  
Kathrine Frøhlich  
Luis da Silva Martins  
Signe Haahr Lindegaard  
Jan Beck-Nielsen  
Gitte Willumsen  
Kern Oddershede  
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Ældreudvalget 
 

Beskrivelse 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ældreområdet. 

Sekretariatsmæssig bistand 
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 

Lovgivning 
Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten. 

Honorering 
Fast vederlag - evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis valgt (lovbestemt) 
Udvalgsvederlag (politisk beslutning) 
Formandsvederlag (politisk beslutning) 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16, stk. 10. (lovbestemt) 
 
Mulighed for: 
Tillægsvederlag (lovbestemt) 
 
Evt. for formanden: 
Eftervederlag (lovbestemt) 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
7 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
7 
 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Jonas Sivertsen  
Thomas Tonsberg Schlie  
Dorthe Jensen  
Ivan Greve  
Signe Haahr Lindegaard  
Morten Riis Skydsgaard  
Susanne Jacobsen  
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Sundheds- og Nærhedsudvalget 
 

Beskrivelse 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for det nære 
sundhedsområde og opgaver inden for nærdemokrati. 

Sekretariatsmæssig bistand 
 

Lovgivning 
Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten. 

Honorering 
Fast vederlag - evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis valgt (lovbestemt) 
Udvalgsvederlag (politisk beslutning) 
Formandsvederlag (politisk beslutning) 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16, stk. 10. (lovbestemt) 
 
Mulighed for: 
Tillægsvederlag (lovbestemt) 
 
Evt. for formanden: 
Eftervederlag (lovbestemt) 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
7 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
7 
 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Steen Vindum  
Anders Laursen  
Rune Kristensen  
Søren Kristensen  
Trine Roungkvist  
Anders Hartvig  
Morten Høgh  
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Arbejdsmarkedsudvalget 
 

Beskrivelse 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på 
arbejdsmarkedsområdet. 

Sekretariatsmæssig bistand 
Beskæftigelsesafdelingen 

Lovgivning 
Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten. 

Honorering 
Omfattet af: 
Fast vederlag - evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis valgt (lovbestemt) 
Udvalgsvederlag (politisk beslutning) 
Formandsvederlag (politisk beslutning) 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16, stk. 10. (lovbestemt) 
 
Mulighed for: 
Tillægsvederlag (lovbestemt) 
 
Evt. for formanden: 
Eftervederlag (lovbestemt) 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
7 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
7 
 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Dorthe Jensen  
Lars Hedegaard  
Anders Laursen  
Kristian Stride  
Ivan Greve  
Mads Frandsen  
Helga Sandorf Jacobsen  
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Kommissioner 
 

Beredskabskommission 
 

Beskrivelse 
I henhold til § 9 i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017, hører Det 
kommunale redningsberedskab under byrådet. Byrådet skal, jf. stk. 2 nedsætte en 
beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. 
Byrådet kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter §§ 34-
37 er henlagt til byrådet, varetages af beredskabskommissionen. 
 
Godkendt i byrådet 26. oktober 2015 samordningsaftale for Midtjysk Brand & redning pr. 1. 
januar 2016, § 4.  
 
Silkeborg og Viborg kommuner samordner deres redningsberedskab, og skal derfor nedsætte 
en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver, som byrådene henlægger hertil, 
jf. beredskabslovens § 10.  
 
Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse efter 
beredskabslovens bestemmelser, herunder myndighedsopgaver, opgaver efter 
fyrværkeriloven, lov om sikringsrum og bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for 
skorstene og ildsteder, herunder myndighedsopgaver i det omfang lovgivningen måtte give 
mulighed herfor.  
 
Midtjysk Brand & Redning kan udføre serviceopgaver som drift af autoværksted, vagtcentral, 
vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner i det omfang gældende 
lovgivning tillader det. Midtjysk Brand & Redning kan tilsvarende bistå andre kommuner eller 
offentlige myndigheder med lignende opgaver.  
 
Den fælles beredskabskommission består af 7 medlemmer:  

 Borgmesteren i Silkeborg Kommune  
 Borgmesteren i Viborg Kommune  
 Politidirektøren fra Midt- og Vestjyllands Politi  
 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af byrådet i Silkeborg Kommune  
 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af byrådet i Viborg Kommune 
 Derudover har en repræsentant for de frivillige en plads i kommissionens møder som 

observatør.  
 
Valg til Den fælles beredskabskommission følger den kommunale valgperiode. 
 
Lovgivning 
§10 i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017. 

Honorering 
Jf. Samordningsaftalen § 6 ydes der ikke diæter eller honorarer til medlemmerne af 
Beredskabskommissionen. 
Adgang til befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
3 

2022-2025 
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Antal medlemmer Valgperiode 
Heraf byrådsmedlemmer 
3 
Borgmesteren er født medlem 
 
 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Helle Gade  
Lars Faarup  
Susanne Jacobsen  
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Ekspropriationskommissionen for Jylland 
 

Beskrivelse 
I henhold til § 5 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, nedsætter transportministeren 
ekspropriationskommissioner. Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. 
Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. 
Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, 
heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en 
kommunal liste. I hver kommune udpeger byrådet for byrådets funktionsperiode 1 person til 
den kommunale liste (§ 6, stk. 2). 
 
Ekspropriationskommissionen behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for 
de ekspropriationer, der foretages, jf. lovens § 5, stk. 2. 
 
Ministeriet henstiller: 

 at samme person ikke indstilles til både ekspropriationskommission og 
taksationskommission 

 at der tages hensyn til ligestilling 
 
Lovgivning 
§ 5 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008. 

Honorering 
Transportministeriet oplyser, at medlemmerne får honorarer på 2.500 kr. pr. mødedag, samt 
befordringsgodtgørelse. 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Steen Vindum  
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Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland 
 

Beskrivelse 
Transportministeren nedsætter en eller flere taksationskommissioner. 
 
Hver taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk 
kandidateksamen, udnævnes af majestæten for en 6-årig periode. 
 
Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer. 2 af medlemmerne skal være fra en 
udfærdiget liste af transportministeren og 2 medlemmer skal være fra en kommunal liste.  
 
I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der optages på en liste over medlemmer af den 
taksationskommission, der omfatter kommunen. 
 
Taksationskommissionen efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. § 
19, stk. 1. 
 
Ministeriet henstiller: 

 at samme person ikke indstilles til både ekspropriationskommission og 
taksationskommission 

 at der tages hensyn til ligestilling 
 
Lovgivning 
§ 7 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008. 
 
Honorering 
Transportministeriet oplyser, at medlemmerne får honorarer på 2.500 kr. pr. mødedag, samt 
befordringsgodtgørelse. 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Hans Rytter  
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Taksationskommissionen for Randers 
 

Beskrivelse 
I henhold til § 105 i lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 lov om offentlige veje 
(vejloven), nedsætter transportministeren taksationskommissioner. En taksationskommission 
består af 3 medlemmer. Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en formand, der 
skal have juridisk kandidateksamen. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra 
en kommunal liste. I hver kommune udpeger byrådet 2 personer, der for byrådets funktionstid 
optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.  
Medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af 
ejendomme (§ 108).  
 
Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens § 105. 
 
Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i 
sagsbehandlingen. 
 
Ministeriet bemærker: 

 en deltager må ikke være medlem af de vejbestyrelser, der har truffet 
ekspropriationsbeslutningen 

 samme medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommission 
 så vidt muligt bør vælges medlemmer, der har sagkundskab med hensyn til 

erstatningsfastsættelse såvel i landområder som i byområder 
 opfordre til at tage ligestillingshensyn 

 
Lovgivning 
§ 105 i lov om offentlige veje, jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014. 

Honorering 
Transportministeriet oplyser, at medlemmerne får honorarer på 2.500 kr. pr. mødedag, samt 
befordringsgodtgørelse. 

 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
2 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Nicolaj Villadsen  
Søren Slott  
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Overtaksationskommissionen for Aarhus og Holstebro 
 

Beskrivelse 
I henhold til § 106 i vejloven, jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje, 
nedsætter transportministeren overtaksationskommissioner til at efterprøve de afgørelser, der 
er truffet af taksationskommissionerne. En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. 
Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en formand og 2 faste medlemmer. 
Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver 
kommune udpeger byrådet 1 person, der for byrådets funktionstid optages på en liste over 
medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af 
taksations- og overtaksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme (§ 
108). 
 
Overtaksationskommissioner efterprøver taksationskommissionernes afgørelser og fastsætter 
deres forretningsområder. 
 
Ministeriet bemærker: 

 en deltager må ikke være medlem af de vejbestyrelser, der har truffet 
ekspropriationsbeslutningen 

 samme medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommission 
 så vidt muligt bør vælges medlemmer, der har sagkundskab med hensyn til 

erstatningsfastsættelse såvel i landområder som i byområder 
 opfordre til at tage ligestillingshensyn 

 
Lovgivning 
§ 106 i lov om offentlige veje, jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014. 

Honorering 
Transportministeriet oplyser, at medlemmerne får honorarer på 2.500 kr. pr. mødedag, samt 
befordringsgodtgørelse. 

 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Ivan Greve  
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Lovbestemte udvalg, bestyrelser og hverv 
 

Beboerklagenævnet 
 

Beskrivelse 
I henhold til kapitel 17 i almenlejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019, 
skal der i kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn. 
 
Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer i 
almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne forhold. 
 
Beboerklagenævnet skal bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af 
Transport- og Boligministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have 
bestået juridisk kandidateksamen. 
 
De 2 andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de almene 
boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og de større lejerforeninger i kommunen. 
De 2 medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Derudover skal 
der af byrådet vælges en person, som er sagkyndig med sociale forhold. Denne person 
tiltræder nævnet uden stemmeret i sager om lejernes brug af det lejede. 
 
Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne efter samme regler. 
 
Lovgivning 
Kapitel 17 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019. 

Honorering 
Vedtaget i byrådet 11.12.2006: 
Formandshonorar 
Diæter (2 x mødediæter pr. 4 timer) 
Godtgørelse for udgifter i anledning af hvervet. 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 sagkyndig med sociale forhold og 
2 sagkyndige med almene boligforhold efter 
indstilling. 
 
Der skal udpeges suppleanter for alle 3. 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
 
 

2022-2025 
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Medlemmer Stedfortrædere 
Fagkonsulent i SocialPsykiatri og Rusmiddel, 
Henrik Munk 

Chefkonsulent i Socialafdelingen, Carsten 
Andersen 

René Kjær Rasmussen Marianne Engelbreckt 
Poul Erik Kristensen Bjarne Lomborg 
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Bevillingsnævnet 
 

Beskrivelse 
I henhold til § 10, stk. 3 i restaurationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 692 af 5. juli 2019, kan 
byrådet nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter denne lov er henlagt til 
byrådet.  
 
Bevillingsnævnets opgaver er at udstede bevillinger til udskænkning af stærke drikke 
(alkoholbevilling). 
 
Bevillingsnævnet består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt 
medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af 
kommunalbestyrelsen, kan være medlem af et bevillingsnævn. 
 
Sammenlægningsudvalget har i mødet 13/11 2006 godkendt nedsættelse af et bevillingsnævn 
bestående af: politidirektøren, borgmesteren og 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra 
HORESTA og 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra 3F. 
 
Lovgivning 
§ 10, stk. 3 i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., jf. lovbekendtgørelse 
nr. 692 af 5. juli 2019. 

Honorering 
Byrådsmedlem (borgmester) 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlemmer 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 + 2 efter indstilling + 1 udpegning af 
sagkyndigt medlem 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
Borgmesteren er født medlem (sammen-
lægningsudvalget har bestemt, at det er 
borgmesteren) 
 
Der skal udpeges et sagkyndigt medlem. 
 
 

2022-2025 
 
 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Helle Gade  
Jakob Beck Wätjen, Horesta  
Bent Madsen, 3F  
Regnskabschef, Jacob Bonde Lauritsen  
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Børn og Unge-udvalget 
 

Beskrivelse 
I henhold til § 18 i retssikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021 
nedsætter byrådet et børn og unge-udvalg, der afgiver indstillinger om adoption uden 
samtykke til Ankestyrelsen efter § 68 f serviceloven, og træffer afgørelse i sager vedrørende 
børn og unge efter § 74 i serviceloven. 
  
Børn og Unge-udvalget består af:  

 2 medlemmer, der vælges af byrådet blandt dets medlemmer 
 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og  
 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset for en periode, 

som svarer til den kommunale valgperiode. 
   

Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der 
indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. Stedfortrædere for de 
medlemmer, der er valgt af byrådet, vælges af de grupper i byrådet, der har udpeget 
medlemmerne. 
 
Lovgivning 
§ 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1647 af 4. august 2021. 

Honorering 
Fast vederlag - evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis valgt (lovbestemt) 
Udvalgsvederlag (politisk beslutning) 
Formandsvederlag (politisk beslutning) 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16, stk. 10. (lovbestemt) 
 
Mulighed for: 
Tillægsvederlag (lovbestemt) 
 
Evt. for formanden: 
Eftervederlag (lovbestemt) 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
2 + 2 suppleanter. 
Heraf byrådsmedlemmer 
2 
Suppleanterne skal også være 
byrådsmedlemmer 
 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Lars Hansen Kathrine Frøhlich 
Steen Vindum Susanne Jacobsen 
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Den Kreative Skole  
 

Beskrivelse 
I henhold til § 3 b i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 er ethvert 
byråd forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller selvejende 
institution med kommunalt tilskud.  
 
Sammenlægningsudvalget vedtog i mødet 12. juni 2006 at etablere én musik- og kreativ skole 
i Silkeborg Kommune organiseret som en kommunal institution.  
 
Skolen har til formål  

 at udvikle elevernes evner for og færdigheder i at udtrykke sig skabende, kunstnerisk 
og musikalsk såvel i fællesskab med andre som individuelt.  

 at stimulere oplevelsesmulighederne og glæden ved arbejdet med de kreative/musiske 
fag og herigennem medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres 
forståelse af sig selv som en aktiv del af et fællesskab.  

 at inspirere musiklinjens elever til udvikling af instrumentale/vokale færdigheder som 
forudsætning for personlig, musikalsk udfoldelse og livslang aktiv deltagelse i musiklivet 
som udøvere og lyttere.  

 at fremme de lokale musikmiljøer og det kulturelle liv i hele Silkeborg Kommune og 
være et kreativt musikalsk kraftcenter. 

 
Medlemmer af kulturskolerådet er  

 To repræsentanter for personalegruppen, vælges på første personalemøde efter 
sommerferien En repræsentant fra kulturlivet  

 En repræsentant fra kommunens erhvervsliv  
 En repræsentant fra kommunens skoler  
 Tre forældrerepræsentanter vælges på årsmødet i efteråret.  
 En repræsentant fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 
 En repræsentant fra Børne- og Ungeudvalget  
 Den Kreative Skoles leder 

To forældresuppleanter vælges på årsmødet.  
 
De valgte repræsentanter sidder i rådet i to år, forældrerepræsentanter sidder forskudt, første 
år sidder én repræsentant et år og to repræsentanter to år. Repræsentanter fra hhv. kulturliv, 
erhvervsliv og folkeskoler udpeges af Kultur og Borgerservicechef og Den Kreative Skoles leder 
i samarbejde for en periode på to år. 
 
Lovgivning 
§ 3 b i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 samt vedtægter dateret 
februar 2019. 

Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Honorering for ikke-byrådsmedlem: 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
2 
 
Heraf byrådsmedlemmer 

2022-2025 
Sidder for 2 år ad gangen. 



32 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
2 fordelt som: 
Et medlem af Kultur-, Fritids-, Outdoor og 
Idrætsudvalget 
Et medlem af Dagtilbud-, Skole- og 
Familieudvalget 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
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Fredningsnævnet 
 

Beskrivelse 
I henhold til § 35, stk. 1-6 i naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 
2019 nedsætter miljø- og fødevareministeren to eller tre fredningsnævn i hver region. Miljø- 
og fødevareministeren fastlægger det geografiske område for hvert fredningsnævn. 
 
Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning. 
 
Et fredningsnævn består af: 

 1 formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren 
 1 medlem, der udpeges af miljø- og fødevareministeren og 
 1 medlem, der vælges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal er 

beliggende. 
 

Samtidig med udpegningen og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert 
medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer. Det medlem, der udpeges af byrådet, 
vælges for den kommunale valgperiode. 
 

Lovgivning 
§ 35 i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019. 

Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser efter Stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 11. Vederlag mv. til nævnsformændene betales af staten. 
Staten afholder udgifterne til fredningsnævnenes sekretariater. Til de medlemmer, der er 
nævnt i stk. 3 nr. 2 og 3 ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 
befordringsgodtgørelse mv. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Udgifterne betales 
af den eller de kommuner, som fredningssagen angår. 
 
Fra KLs publikation ”Vederlag og godtgørelser”: ”Det medlem, der udpeges af kommunen, 
modtager diæter mv. efter reglerne i styrelsesloven. Udgiften afholdes af den eller de 
kommuner som fredningssagen angår. Det må i forlængelse af Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets udtalelse vedr. Folkeoplysningsudvalget antages, at der lovligt kan ydes 
diæter og godtgørelser til medlemmer af fredningsnævnene, der samtidig er 
kommunalbestyrelsesmedlemmer. 
 
Det må antages, at de pågældende ydelser kan udbetales både i forbindelse med deltagelse i 
nævnsmøder og i forbindelse med kurser mv., jf. styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-f. Det er 
usikkert om bestemmelsen giver hjemmel til udbetaling af anden godtgørelse end 
befordringsgodtgørelse og rejsegodtgørelse.” 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 + 1 suppleant. 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
 

2022-2025 
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Medlemmer Stedfortrædere 
Søren Thomsen Peter Sig Kristensen 
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Fritidsrådet 
 

Beskrivelse 
I henhold til § 35, stk. 2 i folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 
2018, skal der nedsættes et udvalg, som skal inddrages forud for vedtagelse af:  
 

 folkeoplysningspolitik,  
 kommunens budget inden for folkeoplysningsområdet,  
 kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed 

 
Fritidsrådet er tillagt kompetencen til at træffe beslutning om fordeling af tilskud fra 
udviklingspuljen.  
 
Byrådet vedtog i mødet 27. februar 2012 at nedsætte et Fritidsråd på 10 medlemmer med 
følgende sammensætning:  

 2 repræsentanter for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS),  
 3 repræsentanter for Idrætsrådet,  
 2 repræsentanter fra Aftenskolernes Samvirke,  
 1 repræsentant for de selvorganiserede indenfor fritids- og idrætsområdet,  
 2 byrådsmedlemmer fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 

 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udpeger repræsentanter for de selvorganiserede efter 
annoncering.  
 

Lovgivning 
§ 35 i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 
af 31. august 2018. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
Diæter 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
Udpegning af de 2 byrådsmedlemmer er 
delegeret til Kultur-, Fritids-, Outdoor og 
Idrætsudvalget. 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
2 
 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
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Grundlisteudvalget 
 

Beskrivelse 
I henhold til § 72 i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, samt 
bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister, senest ændret ved 
bekendtgørelse nr. 763 af 14. juni 2017, skal der inden for hver kommune nedsættes et 
grundlisteudvalg på mindst 5 medlemmer. Grundlisteudvalget foretager udtagelsen af 
personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninger. 

Lovgivning 
§ 72 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021 samt 
bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister, senest ændret ved 
bekendtgørelse nr. 763 af 14. juni 2017. 

Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
Diæter 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
Mindst 5 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Helle Busk  
Gitte Keller  
Helga Sandorf Jacobsen  
Jørgen Madsen  
Knud Erik Nielsen  
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Handicaprådet 
 
Beskrivelse 
I henhold til § 37 a i retssikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021, 
nedsætter byrådet et handicapråd. Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske 
spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, 
der vedrører mennesker med handicap. Byrådet hører handicaprådet over alle initiativer, som 
har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer 
fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske 
Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af 
dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand.  
 
Der skal udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets 
møder ved det ordinære medlems forfald.  
 
Byrådet har i mødet 25. januar 2010 vedtaget, at rådet sammensættes med 10 
repræsentanter:  

 5 medlemmer fra handicaporganisationerne efter indstilling fra Danske 
Handicaporganisationer,  

 5 medlemmer udpeget af byrådet, heraf 3 medlemmer fra byrådet samt 2 ledere fra de 
kommunale udfører/institutioner.  

 
Sekretariatsmæssig bistand 
Socialafdelingen. 
 
Lovgivning 
§ 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 1647 af 4. august 2021. § 1 i bekendtgørelse nr. 1200 af 7. juni 2021 om råd på det 
sociale område. 

Honorering 
Handicaporganisationernes medlemmer: 
Diæter, tabt arbejdsfortjeneste og/eller godtgørelse efter stl. § 16a. 
 
Byrådsmedlem: 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem: 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
5 + 5 efter indstilling** 
 
Der skal udpeges suppleanter for alle 10 (5+ 
5). 
 
**Sag om udpegning af repræsentanter efter 
indstilling fra handicaporganisationer samt 2 
ledere forelægges på byrådets første møde i 
2022. 
 
Heraf byrådsmedlemmer 

2022-2025 
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Antal medlemmer Valgperiode 
3 + 3 suppleanter* 
 
*et antal medlemmer SKAL være medlem af 
byrådet, se kursiv skrift i teksten om 
nedsættelse af rådet. 

 
 
Medlemmer Stedfortrædere 
Kern Oddershede Mads Frandsen 
Signe Haahr Lindegaard Peter Sig Kristensen 
Anders Laursen Kristian Stride 
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Hegnsyn 
 
Beskrivelse 
I henhold til § 27-32 i hegnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019, nedsættes 
for hver kommune et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene beskikkes til 
formand. For hvert medlem beskikkes en suppleant. Mindst 1 medlem skal være 
plantningskyndigt, og i kommuner med bymæssig bebyggelse på 1000 indbyggere eller 
derover skal tillige 1 medlem være bygningskyndigt. Om fornødent kan der i en kommune 
nedsættes to eller flere hegnsyn med hvert sit distrikt. Formand, medlemmer og suppleanter 
for disse beskikkes af byrådet. 
 
Lovgivning 
§ 27-32 i lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019. 

Honorering 
Bekendtgørelse nr. 1049 af 17. oktober 2019 om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd 
efter mark- og vejfredsloven fastsætter medlemmernes ret til vederlag. 

 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 formand + 2* 
 
Der skal udpeges suppleant for formanden 
og for de 2. 
 
*heraf 1 medlem plantningskyndigt og 1 
medlem bygningskyndigt. 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Kuno Danielsen Steen Søndergaard 
Bent Jensen Poul Berggreen 
Bjørn Bajlum Lars Faarup 
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Huslejenævnet 
 

Beskrivelse 
I henhold til kapitel VI i boligreguleringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 4. september 
2019, skal der i kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn. Flere kommuner kan i 
fællesskab etablere fælleskommunale huslejenævn.  
 
Huslejenævnet skal bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af 
Transport- og Boligministeriet efter indstilling fra byrådet. Formanden skal have bestået 
juridisk kandidateksamen. Han må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller 
lejerorganisationer, eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De 2 andre 
medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de 
større lejerforeninger i kommunen. De 2 medlemmer skal være kendt med lejerforhold. 
Derudover skal der af byrådet vælges en person, som er sagkyndig med sociale forhold. Denne 
person tiltræder nævnet uden stemmeret i sager om lejernes brug af det lejede.  
 
Der vælges 1 suppleant for hvert af medlemmerne efter samme regler. 
 
Lovgivning 
Kapitel VI i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 4. 
september 2019. 

Honorering 
Vedtaget i byrådet 11.12.2006: 
Formandshonorar 
Diæter (2 x mødediæter pr. 4 timer) 
 
Godtgørelse for udgifter i anledning af hvervet. 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 sagkyndig med sociale forhold + 2 efter 
indstilling. 
 
Der skal udpeges suppleanter for alle 3 
(1+2). 
 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Lars Vindfeldt Skals, Silkeborg 
Grundejerforening 

Flemming T. Jespersen, Silkeborg 
Grundejerforening 

Ole Andersen, LLO Poul Erik Kristensen, LLO 
Henrik Munk Carsten Andersen 
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Kredsråd vedrørende politiets virksomhed 
 
Beskrivelse 
I henhold til § 111 i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, 
oprettes i hver politikreds et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af 
politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Politidirektøren 
udpeger en stedfortræder for sig selv. Der vælges en stedfortræder for borgmesteren af og 
blandt byrådets medlemmer. Politidirektøren er formand for Kredsrådet. Rådet vælger sin 
næstformand. 
 
Lovgivning 
§ 111 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. 

Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
Borgmesteren er født medlem. Der skal 
vælges stedfortræder for borgmesteren.  
 
Heraf byrådsmedlemmer 
1 
1 stedfortræder 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Helle Gade Johan Brødsgaard 
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Lysbro Uddannelsescenter, bestyrelse 
 

Beskrivelse 
Uddannelsescentret varetager undervisning i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 
og lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der tilbydes undervisning af unge 
og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder eller med erhvervet hjerneskade. Der 
tilbydes desuden undervisning til unge med særlige behov.  
 
Byrådet nedsætter i henhold til §§ 6 a og 6 c i lov om specialundervisning for voksne, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1653 af 9. august 2021, en bestyrelse for undervisningsinstitutionen. 
Ifølge § 6 c skal bestyrelsen bestå af 7 medlemmer. Ifølge § 6 c, stk. 2 kan der træffes 
beslutning om et større antal bestyrelsesmedlemmer. 
 
Vedtægterne sammensætter bestyrelsen således: 
 
Centret ledes af en bestyrelse, der består af følgende medlemmer:  

 2 medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd,  
 1 medlem udpeget af Hjerneskadeforeningen,  
 1 medlem udpeget af Landsforeningen for udviklingshæmmede LEV,  
 2 medlemmer valgt af og blandt eleverne på centret,  
 2 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne på centret 
 1 medlem valgt af og blandt forældre/værger eller pårørende til elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder/unge med særlige behov.  
 

Der udpeges samtidig stedfortrædere for medlemmerne. 
 
Lovgivning 
§§ 6 a og 6 c i lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1653 af 9. 
august 2021. 

Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
2 + 2 stedfortrædere. 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Bente Refslund Kathrine Riberholt Henriksen 
Linda Lyngsøe Lene Fruelund 
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Mark- og Vejfredsudvalget 
 

Beskrivelse 
I henhold til § 21 i mark- og vejfredsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 
2020, beskikker byrådet 3 vurderingsmænd til at vurdere de i henhold til lovens § 18 anmeldte 
skader. Et af medlemmerne beskikkes til formand. I stedet for at beskikke de nævnte 3 
vurderingsmænd kan byrådet bestemme, at hegnssynets medlemmer skal fungere som 
vurderingsmænd. Byrådet har hidtil udpeget Hegnsynets medlemmer til Mark- og 
Vejfredsudvalget. 
 
Lovgivning 
§ 21 i lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020. 

Honorering 
Bekendtgørelse nr. 1049 af 17. oktober 2019 om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd 
efter mark- og vejfredsloven fastsætter medlemmernes ret til vederlag. 
 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
Byrådet har hidtil udpeget Hegnsynets 
medlemmer til Mark- og Vejfredsudvalget. 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Bent Jensen Poul Berggreen 
Kuno Danielsen Steen Søndergaard 
Bjørn Bajlum Lars Faarup 
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Midttrafik, repræsentantskab 
 

Beskrivelse 
I henhold til lov nr. 323 af 20. marts 2015 om trafikselskaber med senere ændringer etablerer 
hvert regionsråd et eller flere trafikselskaber. Hver kommune deltager i ét trafikselskab. Et 
trafikselskab ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer. Regionsrådet udpeger blandt 
rådets medlemmer 2 medlemmer til bestyrelsen. Byrådene i de deltagende kommuner vælger 
et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af 1 medlem fra hver af de deltagende 
kommuners byråd. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets 
finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af 
repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse 
ved forholdstalsvalg efter reglen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. 
 
Lovgivning 
Lov nr. 323 af 20. marts 2015 om trafikselskaber med senere ændringer. 

Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 (evt. 1) 
 
Af vedtægterne fremgår det ikke, at der skal 
udpeges suppleant.  
Men Midttrafik gør i brev af 27.11.2017 
opmærksom på, at der skal udpeges:  
”1 medlem til repræsentantskabet fra hver 
kommune og eventuelt en suppleant”. 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
1 (evt. 1) 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Steen Vindum Morten Skydsgaard 
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Valgbestyrelse for Folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet og 
folkeafstemning 
 

Beskrivelse 
I henhold til §§ 23 - 27 i folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 
2020 om valg til folketinget vælges, senest når valg er udskrevet, en valgbestyrelse for hver 
opstillingskreds. I kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, vælges én valgbestyrelse, 
der er fælles for alle opstillingskredse i kommunen. Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af 
byrådet ved forholdstalsvalg. Den gruppe i byrådet, der har valgt et medlem, udpeger tillige en 
stedfortræder, der også skal være byrådsmedlem. Borgmesteren er medlem af 
valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer samt stedfortrædere vælges blandt byrådets medlemmer. 
Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af én kommune eller af en del af en 
kommune, vælges 5 medlemmer. For hvert medlem udpeges en suppleant. Borgmesteren er 
formand for valgbestyrelsen. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en 
næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden 
har forfald. 
Ingen, der er opstillet som kandidat i storkredsen, kan vælges som medlem eller stedfortræder 
til valgbestyrelsen. 
 
I henhold til samme lov, § 97, vælges senest når dagen for en folkeafstemning er fastsat, 
valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere i overensstemmelse med reglerne i kapitel 
5 for folketingsvalg.  
 
I henhold til § 16 i Europa-Parlamentsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 27. august 
2020 om valg af danske medlemmer til Europa- Parlamentet vælges forud for valget 
valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere efter reglerne i kapitel 5 i lov om valg til 
Folketinget. Valgbestyrelsen skal vælges senest 4 uger før valgdagen.  
 
Ingen, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem eller stedfortræder til 
en valgbestyrelse. 
 
Lovgivning 
§§ 23-28 og 31 i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020. 

Honorering 
Diæter 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
5 + 5 stedfortrædere. 
Heraf byrådsmedlemmer 
5 + 5 stedfortrædere 
 
Borgmesteren er født formand. Blandt de 4 
andre skal byrådet udpege næstformanden. 
 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Helle Gade Ivan Greve 
Steen Vindum Susanne Jacobsen 
Martin Jakobsen Morten Hæk 
Søren Kristensen Rune Kristensen 
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Medlemmer Stedfortrædere 
Johan Brødsgaard Luis da Silva Martins 
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Valgbestyrelse for Kommunale valg 
 

Beskrivelse 
I henhold til § 13 og § 14 i kommunal- og regionalloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. 
januar 2020, vælges i hver kommune senest tirsdagen 13 uger før valgdagen en 
valgbestyrelse, der består af mindst 5 og højest 7 medlemmer. Medlemmer vælges af byrådet 
ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. 
Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges blandt byrådets 
medlemmer. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for 
valgbestyrelsen.  
 
Valgbestyrelsen har opgaver bl.a. med at modtage og godkende kandidatlister, tilvejebringe 
stemmesedler, forestå opgørelse af afstemningen og valget samt forestå fintællingen.  
 
Et medlem af byrådet, herunder borgmesteren, der er opstillet som kandidat til valget, kan 
vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen. 
 
Lovgivning 
§ 13 og § 14 i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 
2020. 

Honorering 
Diæter 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
5* + 5 stedfortrædere. 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
5 + 5 stedfortrædere. 
 
Borgmesteren er født formand. Blandt de 4 
andre skal byrådet udpege næstformanden. 
 
*Byrådet har hidtil valgt en valgbestyrelse på 
5 medlemmer. 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Helle Gade Ivan Greve 
Søren Kristensen Rune Kristensen 
Johan Brødsgaard Luis da Silva Martins 
Martin Jakobsen Morten Hæk 
Steen Vindum Susanne Jacobsen 
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Andre udvalg og bestyrelser 
 

Integrationsrådet – udpegningen udgået 
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Aqua Ferskvandsakvarium, den selvejende institution, bestyrelse 
 

Beskrivelse 
Institutionens formål er 

a) at drive et ferskvandsakvarium og oplevelsescenter, der formidler viden og oplevelser 
om natur, miljø og kultur ved de ferske vande i Danmark 

b) At tilbyde inspirerende undervisning og formidling, baseret på naturoplevelse og 
involvering af gæsterne  

c) ved med oplysning, forskning og naturbevaring at medvirke til at beskytte og fremme 
dyre- og planteliv.  

 
Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, som ikke må være ansat i 
institutionen, og sammensættes sådan:  
 

 3 medlemmer vælges af Silkeborg Byråd,  
 1 medlem vælges af Region Midtjylland,  
 1 medlem vælges af Danmarks Miljøundersøgelser,  
 1 medlem vælges af Aqua-foreningen, Silkeborg.  

 
De ovennævnte 6 medlemmer udpeger tilsammen de sidste 3 medlemmer, som skal vælges 
blandt personer, der har en erhvervsmæssig baggrund og faglig tilknytning til institutionens 
forretningsområder. 
 
Lovgivning 
Vedtægt fra april 2014. 

Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16 
 
Ikke-byrådsmedlem (stl. 16a, stk. 6) 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
3 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Helga Sandorf Jacobsen  
Kim Nielsen Barslund  
Lars Hedegaard  
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Brugerrådet for Naturstyrelsen Midtjylland 
 

Udpegningen er udgået.  
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Brugerråd for Naturstyrelsen Søhøjlandet (tidligere Silkeborg 
Statsskovdistrikt) 
 

Udpegningen er udgået. 
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Det Jones’ske Handels- og Håndværkerlegat 
 

Beskrivelse 
Legatets formål er at yde støtte til videre uddannelse af virkelig energiske og unge mennesker 
- kvinder såvel som mænd - der er udlært inden for en af lærlingelovens to faggrupper.  
 
Legatet bestyres af den til enhver tid siddende bestyrelse for Elisabeth Methe Lundings 
Uddannelsesfond & Niels H. Lundings Uddannelsesfond. 
 
Lovgivning 
Fundats dateret den 30. september 2013. 

Honorering 
Ingen honorering. 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
=bestyrelsen for Elisabeth Methe Lundings 
Uddannelsesfond & Niels H. Lundings 
Uddannelsesfond  
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Naja Kathrine Kallesøe  
Kathrine Riberholt Henriksen  
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Ejendomsfonden Museum Jorn i Centrum, bestyrelse 
 

Beskrivelse 
Fonden har til formål at opføre et museum med central placering I Silkeborg. Museet skal 
indgå som en integreret del af byplanerne for området og skal gennemføres på en måde, der 
er markant og udtryk for nytænkning for såvel arkitektur som formidling. Efter opførelsen skal 
museet stilles til rådighed for eller overdrages til Museum Jorn.  
Fonden skal endvidere yde støtte til den selvejende institution Museum Jorn i bestræbelserne 
på at fastholde og udbygge den nationale og internationale interesse for Asger Jorn og hans 
kunst.  
 
Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.  
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.  

 Den til enhver tid værende borgmester for Silkeborg Kommune er født medlem.  
 De øvrige medlemmer udpeges således:  
 den selvejende institution Museum Jorn udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer,  
 blandt de øvrige stiftere udpeges 1 bestyrelsesmedlem,  
 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer, blandt 

personer der har interesse for og kendskab til dansk og international kunst og som vil 
kunne bidrage til at opfylde fondens formål.  

 
Funktionsperioden for borgmesteren for Silkeborg Kommune følger byrådets funktionsperiode. 
De øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges for en periode af 4 år. funktionsperioden for 
udpegede bestyrelsesmedlemmer udløber umiddelbart efter årsmødet, jf. § 9. Genudpegning 
kan finde sted. Silkeborg Kommunes byråd besluttede på møde 27. juni 2011, at Silkeborg 
Kommune er medstifter af Ejendomsfonden Museum Jorn i Centrum, og at Silkeborg 
Kommunes borgmester er født medlem af bestyrelsen. 
 
Lovgivning 
Vedtægt dateret 9. maj 2011. 
 
Honorering 
Ingen honorering. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
Borgmesteren er født medlem  
 
Heraf byrådsmedlemmer 
Borgmesteren 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Helle Gade 
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Elisabeth Methe Lundings Uddannelsesfond, legatbestyrelse 
 

Beskrivelse 
Fondens formål er at yde støtte til unge fra Silkeborgområdet til efter endt grunduddannelse at 
gennemføre en videreuddannelse.  
 
Fonden skal ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der udpeges således: 

1) 1 medlem udpeges af Jyske Bank 
2) 2 medlemmer udpeges af Silkeborg Kommune 

 
Bestyrelsesmedlemmer skal udpeges blandt personer, som har en eller flere af følgende 
kvalifikationer: 

1) Indsigt i uddannelsessystemet 
2) Særlig interesse i unges uddannelsesforhold 
3) Viden om hensigtsmæssig anbringelse af fondsmidler 
4) Erfaring med bestyrelsesarbejde 

 
Herudover gælder fondslovgivningens krav til bestyrelsesmedlemmer om myndighed m.v. 
 
Lovgivning 
Fundats dateret 30. september 2013. 
 
Honorering 
Ingen honorering. 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
2  
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Naja Kathrine Kallesøe  
Kathrine Riberholt Henriksen  

 

  



55 
 

erhvervSilkeborg, fonden 
 

Beskrivelse 
erhvervSilkeborg er organiseret som en selvejende fond. Fondens formål er at virke for en 
sund udvikling af Silkeborg Kommunes erhvervsliv og gennem fonden at fremme 
iværksætterlysten i området og øge overlevelsesraten blandt områdets iværksættere og 
virksomheder.  
 
Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udgøres af den til enhver tid værende 
bestyrelse i ”Foreningen for erhvervSilkeborg”. Se "erhvervSilkeborg, bestyrelsen". 
 
Lovgivning 
Vedtægter - udaterede 

Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
Borgmesteren er født medlem 
Kommunaldirektøren 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
Borgmesteren 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Helle Gade  
Lone Lyrskov  
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Silkeborg Business, repræsentantskab 
 

Beskrivelse 
Foreningens formål er at støtte den selvejende institution Erhverv Silkeborgs formålsbestemmelse, 
som er følgende:  
 
”Fondens formål er at virke for en sund udvikling af Silkeborg Kommunes erhvervsliv og 
gennem fonden at fremme iværksætterlysten i området og øge overlevelsesraten blandt 
områdets iværksættere og virksomheder.  
Under fondens målsætning hører bl.a.:  

a. at medvirke til konsolidering og udvikling af de bestående erhvervsvirksomheder i 
Silkeborg Kommune igennem f.eks. vejledning, netværksfacilitering og 
kompetenceudvikling  

b. at medvirke til etablering af virksomheder i Silkeborg Kommune  
c. at synliggøre området, så virksomheder tiltrækkes  
d. at virke som katalysator og initiativtager for idéer og aktiviteter med henblik på at 

udvikle erhvervslivet i Silkeborg Kommune  
e. at støtte, søge optagelse i eller samarbejde med andre juridiske enheder for at fremme 

foreningens formål  
f. rådgivning til og kompetenceudvikling af iværksættere, kommende iværksættere og 

virksomheder  
g. anden kursusvirksomhed, der tilbyder viden og kompetenceudvikling til iværksættere 

og virksomheder”  
 

Foreningens formål er derudover,  
 at understøtte Silkeborgs brandingpotentiale som Danmarks outdoor hovedstad, 
 at øge innovationen hos Silkeborg Kommune og virksomhederne i området, 
 at påvirke de erhvervspolitiske rammer via meningstilkendegivelser og dialog, såvel 

lokalt, regionalt som nationalt.  
 
Foreningen vælger på den årlige generalforsamling et repræsentantskab bestående af 25 
medlemmer. Af de 25 medlemmer vælges de 14 blandt foreningens medlemmer på 
generalforsamlingen. De sidste 11 medlemmer sammensættes som følgende:  

a. 6 repræsentanter udpeget af foreningens siddende bestyrelse blandt 
nøgleaktører/kompetencer, der ikke er valgt/udpeget til repræsentantskabet i første 
omgang. Der skal tages behørigt hensyn til branche- og geografisk spredning. Man kan 
kun udpeges til repræsentantskabet én gang. Udpegede repræsentanter sidder for en 
2-årig periode. I opstarten af Silkeborg Business udpeges 3 repræsentanter for 2 år og 
3 repræsentanter for 3 år.  

b. Borgmesteren for Silkeborg Kommune.  
c. 2 medlemmer af byrådet.  
d. Kommunaldirektøren og udviklingschefen for Silkeborg Kommune  
e. Et repræsentantskabsmedlem fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstager 

organisationer udpeget af den siddende bestyrelse i en overgangsperiode på 2 år frem 
til generalforsamlingen marts 2023. 

 
Lovgivning 
Vedtægt dateret 29.april 2020. 

Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser jf. stl. § 16. 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 2022-2025 



57 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
3 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
Borgmesteren er født medlem + 2 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Helle Gade  
Johan Brødsgaard  
Steen Vindum  
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Silkeborg Business, bestyrelsen for 
 

Beskrivelse 
Bestyrelsen for foreningen består af 7 medlemmer (midlertidigt 10 medlemmer), der udpeges 
således:  

a. 5 medlemmer udpeget af de på generalforsamlingen valgte 14 
repræsentantskabsmedlemmer samt repræsentantskabsmedlemmerne nævnt under 
punkt 9.1.a. 

b. Borgmesteren i Silkeborg Kommune  
c. Kommunaldirektøren for Silkeborg Kommune  
d. Ved den afsluttende generalforsamling i Danmarks Outdoor Hovedstad udpeger 

foreningen 1 medlem til bestyrelsen for perioden 2021 til 2023.  
e. Ved den afsluttende generalforsamling i Innovation Silkeborg udpeger Innovation 

Silkeborg 1 medlem til bestyrelsen for perioden 2021 til 2023.  
f. Handel Silkeborg inviteres til at udpege en repræsentant (uden stemmeret) til at 

deltage i bestyrelsesmøder for perioden 2021 til 2023.  

Ved generalforsamlingen 2023 bortfalder bestemmelserne i pkt. d, e og f. De i punkt a. 
nævnte medlemmer udpeges med virkning for 2 år ad gangen 

Lovgivning 
Vedtægt dateret 29.april 2020. 

Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
Borgmesteren er født medlem  

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Helle Gade  
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Ferskvandscentret, den selvejende institution, bestyrelse 
 

Beskrivelse 
Institutionens formål er 
a) at skabe et nationalt center vedrørende miljøforhold og hermed beslægtede forhold, 
herunder særligt indenfor vandmiljøområdet, idet der skol stræbes efter, at centret også kan 
gøre sig gældende internationalt, 
b) at drive erhvervsaktiviteter indenfor Kommunalfuldmagten og Erhvervsfremmeloven, 
herunder kursus- og konferencecenter samt foreslå udlejning of lokaler til mindre 
erhvervsvirksomheder. 
 
Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, der skal opfylde betingelserne 
for valgbarhed til Folketinget, og som ikke må være ansat i institutionen.  
Bestyrelsen sammensættes således: 
 
Silkeborg Kommune udpeger 3 medlemmer 
Region Midtjyllands Regionsråd udpeger 1 medlem 
Aarhus Universitet udpeger 1 medlem 
AQUA-venner, Silkeborg udpeger 1 medlem. 
 
De ovennævnte 6 medlemmer udpeger tilsammen de sidste 3 medlemmer, som skal vælges 
blandt personer, der har en erhvervsmæssig baggrund og faglig tilknytning til institutionens 
forretningsområder. 
 
De af Silkeborg Kommune og Region Midtjylland udpegede bestyrelsesmedlemmer afgår, når 
der er afholdt valg til byrådet/regionsrådet, hvorefter det nye byråd/regionsråd straks udpeger 
nye medlemmer med virkning fra den 1. januar. 
 
Lovgivning 
Vedtægt, dateret april 2014. 

Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
3 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Kim Nielsen Barslund  
Helga Sandorf Jacobsen  
Lars Hedegaard  
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Fonden Musik- og Teaterhus, bestyrelse 
 
Beskrivelse 
Fondens formål er opførelse og drift af et musik- og teaterhus i Silkeborg, for heri at kunne 
tilbyde gode rammer for kulturelle arrangementer, møder, konferencer og kongresser samt at 
udleje lokaler, som ikke aktuelt anvendes til dette formål, til anden benyttelse, herunder 
særligt sådan benyttelse, som er beslægtet med Fondens hovedformål eller naturligt knytter 
sig hertil.  
 
Fonden ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således:  
 

 2 medlemmer udpeges af Silkeborg Byråd  
 1 medlem fra Den selvejende Institution ”Silkeborg Teater”  
 1 medlem fra AOF, Silkeborg  
 1 medlem fra Silkeborg Udviklingsselskab A/S  
 1 medlem, som er uafhængig af Silkeborgs Byråd og stifterne, udpeges af Silkeborg 

Kulturråd. Det udpegede medlem skal have tilknytning til arrangører i Jysk Musik & 
Teaterhus. 
 

Herudover vælger de 6 udpegede bestyrelsesmedlemmer op til 3 bestyrelsesmedlemmer, der 
har professionel erfaring med drift af kulturhus i bred forstand og/eller erfaring i erhvervs- og 
markedsføringsmæssige forhold. 
 
Lovgivning 
Vedtægt dateret 19. maj 2020 

Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem (stl. 16a, stk. 6): 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
2 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Steen Vindum  
Kristian Stride  
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Geodanmark (tidligere FOTdanmark, forening) – repræsentantskab 
 

Beskrivelse 
GeoDanmarks formål er at drive og udvikle det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag og 
at stille dette til rådighed for medlemmerne, øvrige offentlige myndigheder og offentligheden 
som frie grunddata. GeoDanmark understøtter den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og 
samarbejdet mellem offentlige myndigheder om brug af geodata til digital forvaltning og til 
effektivisering af den offentlige sektor. Formålet skal varetages inden for rammerne af disse 
vedtægter og aftaler mellem regeringen og KL om grunddata. 
 
Hvert medlem af Geodanmark udpeger en repræsentant til repræsentantskabet samt eventuel 
en suppleant for denne. 
 
Lovgivning 
Vedtægt, senest ændret den 30. oktober 2014 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
1 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Jakob Harding Kirkegaard 
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Fælleslegat for værdige trængende i Silkeborg Kommune 
 

Beskrivelse 
Legatets formål er at yde støtte til værdige trængende i Silkeborg Kommune.  
 
Legatet bestyres af det stående udvalg, som byrådet udpeger hertil. 
 

Lovgivning 
Fundats dateret 9. september 2008. 

Honorering 
Befordringsgodtgørelse, jf. stl. § 16. 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
Byrådet peger på Socialudvalget for perioden 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Mads Frandsen  
Kathrine Frøhlich  
Luis da Silva Martins  
Signe Haahr Lindegaard  
Jan Beck-Nielsen  
Gitte Willumsen  
Kern Oddershede  
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Gudenåkomité 
 

Beskrivelse 
Gudenåkomitéen har til formål at rådgive alle medlemskommunerne i oplandet til Gudenåen og 
Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse samt rekreativ anvendelse af Gudenåens 
vandsystem. Komitéen skal særligt arbejde for en koordineret, afbalanceret og 
sammenhængende indsats for rekreativ anvendelse og beskyttelse af natur og miljø i 
vandsystemet og de nære omgivende arealer. 
 
Medlemskommunerne repræsenteres i Gudenåkomitéen af 1 repræsentant, der vælges af og 
blandt byrådet, fortrinsvis blandt kommunens Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg 
hvorunder vandplanarbejdet sorterer). For hver repræsentant vælges på samme måde 1 
suppleant. 
 
Lovgivning 
Vedtægter, dateret 25. september 2015. 

Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 

Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 + 1 suppleant. 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
1 + 1 suppleant. 
 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Rune Kristensen Susanne Jacobsen 
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Hjejlen A/S, generalforsamling 
 

Beskrivelse 
Selskabets formål er at drive turistfart mv. Byrådet vælger som aktionær 1 repræsentant til at 
give møde på generalforsamlingen. 
 
Lovgivning 
Vedtægter dateret oktober 2020. 

Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Lars Hedegaard  
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Hjejlefonden, bestyrelse 
 

Beskrivelse 
Fondens formål er aktivt at medvirke til en styrkelse af det signifikante kulturmæssige 
potentiale der findes ved at levere oplevelser på og omkring Silkeborg Søerne med relation til 
den historiske sejlads med Hjejlebådene, herunder at drive turistsejlads samt understøtte 
sejlads med Verdens ældste hjuldamper Hjejlen som en del af Silkeborgs kulturarv.  
 
Det er endvidere Fondens formål, dersom Fondens primære formål ikke kan efterleves, at yde 
støtte til almennyttige og kulturelle formål i Silkeborg Kommune. 
 
Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der sammensættes således:  

 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen i Hjejlen A/S.  
 Den til enhver tid siddende borgmester i Silkeborg Kommune, eller efter konkret 

vurdering en anden af borgmesteren valgt repræsentant for Silkeborg Kommune.  
 4 af bestyrelsen udpegede repræsentanter med særlige fagkompetencer indenfor jura, 

kultur, turisme, markedsføring eller forretningsudvikling. 
 

Lovgivning 
Vedtægter dateret december 2020. 

Honorering 
 

Antal medlemmer Valgperiode 
1 
Den til enhver tid siddende borgmester i 
Silkeborg Kommune, eller efter konkret 
vurdering en anden af borgmesteren valgt 
repræsentant for Silkeborg Kommune 

2022-2025 

 

Medlemmer Stedfortrædere 
Helle Gade  
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Midtjyllands Lufthavn a.m.b.a 
 

Beskrivelse 
Mellem byrådene i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, 
Skive, Struer og Viborg kommuner er der indgået kontrakt om oprettelse af et andelsselskab 
med begrænset ansvar vedrørende drift af en civil lufthavn i Karup. Selskabets formål er at 
drive en civil lufthavn i Karup på Flyvestation Karups arealer og etablere de nødvendige 
bygninger og anlæg til dette formål, at sikre der opretholdes en flyrute mellem Karup og 
København og at sikre, at den civile lufttrafik til og fra Midtjyllands Lufthavn fortsat udvikles.  
Bestyrelsen består af 13 medlemmer:    
 

 Herning Byråd vælger 3 medlemmer 
 Holstebro og Viborg vælger hver 2 medlemmer  
 Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Stuer byråd hver vælger 1 

medlem                                                                                                                  
 Den ene af de medlemmer, Herning, Holstebro og Viborg byråd hver vælger, skal være 

en repræsentant for erhvervslivet, der er jævnlig bruger af Karup Lufthavn, og som 
viser interesse for lufthavnen.                             

 
Alle valg sker for byrådenes valgperiode. 
 
Lovgivning 
Andelsselskabskontrakt dateret 14. september 2007, § 60 selskab, jf. den kommunale 
styrelseslov. 

Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode 
Antal medlemmer i alt 
1 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 
Der kan sendes en stedfortræder til et 
specifikt møde, såfremt der ikke skal foregå 
afstemning/beslutning i det givne møde. 

2022-2025 

 
Medlemmer Stedfortrædere 
Martin Jakobsen  
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Kunstcenter Silkeborg Bad 
 

Beskrivelse 
Institutionens formål er skabelse og drift af et internationalt kunstcenter, bl.a. omfattende 
skiftende udstillinger samt en permanent kunstsamling på ejendommen Silkeborg Bad. 
Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 7-9 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes 
således:  

 2 medlemmer vælges af Silkeborg Byråd,  
 1 medlem vælges af Kreditforeningen Danmark,  
 1 medlem vælges af Turistforeningen for Silkeborg og Gjern og Them 
 1 medlem vælges af den selvejende institution Silkeborg Teater.  

 
De ovennævnte medlemmer vælger tilsammen de sidste 2-4 medlemmer, der skal vælges 
blandt personer, hvis kvalifikationer eller faglig tilknytning til institutionens virke.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 4-årig periode svarende til byrådsperioden. 
 
Lovgivning 
Vedtægter dateret august 1992. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
2 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Lars Faarup 
Allan Risbo 
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Købmand Robert Jones og Hustru Adelaida Jones´ Mindelegat, 
legatbestyrelse 
 

Beskrivelse 
Legatets formål er at yde støtte til værdige, trængende personer, som har boet i Silkeborg 
købstad i mindst 5 år, primært enlige kvinder.  
 
Legatet ledes af en bestyrelse bestående af det stående udvalg, som Silkeborg Byråd udpeger 
hertil, suppleret af den til enhver tid værende sognepræst for Silkeborg Sogn. 
 
Lovgivning 
Fundats, dateret august 2008. 
 
Honorering 
Befordringsgodtgørelser og øvrige godtgørelse, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
 
Byrådet har tidligere udpeget Socialudvalget 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Mads Frandsen 
Kathrine Frøhlich 
Luis da Silva Martins 
Signe Haahr Lindegaard
Jan Beck-Nielsen 
Gitte Willumsen 
Kern Oddershede 
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Energnist I/S 
 

Beskrivelse 
Selskabets formål er at indsamle og forbrænde forbrændingsegnet affald, at drive 
affaldsforbrændingsanlæg, at sikre afsætning af overskydende forbrændingsegnet affald og at 
oplagre forbrændingsegnet affald, som ikke umiddelbart kan forbrændes. 
 
Repræsentantskabet består af 16 repræsentanter. Hver repræsentant vælger én repræsentant 
til repræsentantskabet blandt byrådets medlemmer. Interessenterne vælger ligeledes 1 
personlig suppleant for deres respektive repræsentant. 
 
Lovgivning 
Vedtægt, dateret maj 2020. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
1 + 1 suppleant 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
1 + 1 suppleant 
 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Søren Kristensen Lars Hedegaard
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Midttrafik – Letbanerådet (tidligere letbanen Østjylland, politisk 
følgegruppe) 
 

Beskrivelse 
Silkeborg Kommunes Teknik- og Forsyningsudvalg vedtog den 25. marts 2008, at Silkeborg 
Kommune gerne vil inddrages i det kommende arbejde vedrørende letbane Århusområdet. 
Samarbejdet er organiseret med en politisk følgegruppe med en repræsentant for hver af de 
deltagende parter: Århus, Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Odder og 
Silkeborg kommuner samt Region Midtjylland. 
 
Lovgivning 
Lov om trafikselskaber, lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015. 
 
Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
1 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
1 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Martin Jakobsen 
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Museum Jorn, Silkeborg 
 

Beskrivelse 
Museum Jorns skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og 
udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os. Museets emnemæssige 
ansvarsområde er Asger Jorns oeuvre og samling, samt kunstneriske praksisser relateret til 
hans virke. Herunder perspektiveringer af Asger Jorns idé om den eksperimenterende kunsts 
rolle i samfundet, som den kommer til udtryk hos andre repræsentanter for den 
eksperimenterende kunst, f.eks. Per Kirkeby, Poul Gernes og Peter Louis-Jensen.  
Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter fortrinsvis det 20.århundrede og frem. 
 
Museum Jorn ledes af en bestyrelse, der har følgende sammensætning: 
 

 2 medlemmer udpeges af Silkeborg Kommune.  
 1 medlem udpeges af Museumsforeningen Jorn i samarbejde med bestyrelsen.  
 1 medlem udpeges af en repræsentativ sammenslutning af erhvervsdrivende i Silkeborg 

Kommune som Erhverv Silkeborg.  
 1 medlem udpeges af bestyrelsen.  
 1 yderligt medlem kan udpeges af bestyrelsen. 

 
Lovgivning 
Vedtægter dateret februar 2020.  
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
2 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Hanne Bæk Olsen 
Gitte Willumsen 
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Museum Silkeborg (Tidligere Silkeborg Kulturhistoriske Museum) 
 

Beskrivelse 
Museets ansvarsområde omfatter geografisk Silkeborg Kommune. Indenfor det geografiske 
ansvarsområde varetager museet arbejdet med kulturarven fra de ældste tider til nutiden og 
har således både det arkæologiske ansvar samt ansvaret indenfor historisk tid. 
Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal finde sted inden for 
den geografiske og tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte 
ansvarsområde. 
 
Museum Silkeborg er organiseret i tre afdelinger: 
Museum Silkeborg, Hovedgården i Silkeborg, Museum Silkeborg, Blicheregnen i Thorning og 
Museum Silkeborg, Papirmuseet i Silkeborg. 
 
Bestyrelsen for Museum Silkeborg består af op til 8 medlemmer: 

 To medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd blandt medlemmerne af kommunens Kultur- 
og Fritidsudvalg 

 Formanden og næstformanden fra Silkeborg Museumsforening 
 Formanden og næstformanden fra Blicheregnens Museumsforening 
 Et medlem udpeget af Dansk Papirmagerlaug 
 Et medlem udpeget af og blandt personalet 

 
Silkeborg Byråd og personalet vælger suppleanter for de respektive bestyrelsesmedlemmer, 
som udpeges af dem.  
En suppleant indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem udpeget af samme 
instans udtræder af bestyrelsen. 
Medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd udpeges for en periode svarende til byrådets 
funktionsperiode. 
 
Lovgivning 
Vedtægter dateret september 2013. 
 
Honorering 
Befordringsgodtgørelser og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
2 + 2 stedfortrædere 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
2 + 2 stedfortrædere 
 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Johan Brødsgaard Luis da Silva Martins
Anders Hartvig Kern Oddershede
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Outdoor Institute, bestyrelse 
 

Beskrivelse 
Foreningens formål er at identificere, samle, strukturere og organisere forskning, formidling og 
forretningsudvikling inden for sammenhængen mellem Outdoor og velfærd, sundhed, 
uddannelse og det gode liv og placere Danmark forrest på dette felt internationalt. 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 til 7 medlemmer, som vælges på den årlige 
generalforsamling. Kun medlemmer af foreningen er valgbare til foreningens bestyrelse. 
Derudover kan bestyrelsen supplere sig med yderligere 2 medlemmer af byrådet i Silkeborg 
kommune.  
Valget gælder for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges 2 – 4 medlemmer. Genvalg 
kan finde sted. 
 
Lovgivning 
Vedtægter dateret september 2020. 
 
Honorering 
Befordringsgodtgørelser og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
2 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
2 

2022-2024

 
Medlemmer Stedfortrædere
Luis da Silva Martins Johan Brødsgaard
Mads Frandsen Thomas Tonsberg Schlie 
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Rødegaards Uddelingsfond 
 

Beskrivelse 
Fonden er en selvejende institution, hvis formål er at yde godgørende, almennyttig støtte til 
invalide-, folke- og enkepensionister i Resenbro og dennes naturlige opland.  
 
Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Den første bestyrelse udpeges på ubestemt 
tid af Den selvejende institution Plejehjemmet Rødegaard. Ved vakance udpeges nye 
medlemmer af Silkeborg Byråd. Alle 3 medlemmer udpeges nu af Silkeborg Byråd. 
 
Lovgivning 
Vedtægt. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
3 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Rune Kristensen 
Rikke Boje Kristensen 
Knud Nissen 
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Silkeborg Forsyning A/S, generalforsamling 
 
Beskrivelse 
Selskabets formål er at koordinere vandforsynings-, spildevands- og affaldsvirksomhed samt 
el- og varmeproduktions- og varmefremføringsvirksomhed i koncernen ejet af Silkeborg 
Kommune. Silkeborg Kommune er også eneaktionær.  
 
Byrådet skal vælge 2 til at give møde på generalforsamlingen (til at vælge de 6 medlemmer). 
 
Lovgivning 
Vedtægt dateret maj 2010. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
2 
 
Pt. er udpeget borgmester og 
kommunaldirektør til at give møde. 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Helle Gade 
Lone Lyrskov 
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Silkeborg Gymnasium 
 
Beskrivelse 
Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at 
udbyde gymnasiale uddannelser. 
 
Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har 
bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmerne med stemmeret skal være 
myndige.  
 
Bestyrelsen sammensættes således:  
5 udefrakommende medlemmer:  

 1 medlem, der udpeges af Silkeborg Kommunale Skolevæsen  
 1 medlem, der udpeges af Rektorkollegiet  
 2 medlemmer, der udpeges ved selvsupplering  
 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. (Udpeges i 

praksis af beliggenhedskommunen)  
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt 
deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket 
medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.  
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt 
institutionens medarbejdere. 
 
Lovgivning 
Vedtægter dateret december 2012. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Bekendtgørelse 
Efter bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse 
uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, nr. 826 af 
28/04/2021, kan bestyrelsen beslutte, at institutionen yder særskilt vederlag til bestyrelsens 
formand, næstformand, medlemmer af forretningsudvalget samt øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beslutning om at yde særskilt vederlag har virkning indtil 
udløbet af valgperioden for formanden, næstformanden eller bestyrelsesmedlemmet, 
medmindre bestyrelsen har besluttet noget andet. 
 
Til bestyrelsens øvrige medlemmer kan der ikke ydes særskilt vederlag til medlemmer, der er 
udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne, samt medlemmer, der 
er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager 
diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. §16 a i lov om 
kommunernes styrelse. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
1 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

1. maj 2022-30. april 2026 

 
Medlemmer Stedfortrædere
Johan Brødsgaard 
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College 360 (tidligere Silkeborg Business College og Teknisk Skole 
Silkeborg) 
 
Beskrivelse 
Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og 
efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. 
 
Institutionen ledes af en bestyrelse på 14 medlemmer med stemmeret. Desuden har 
bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige. 
 
Bestyrelsen sammensættes således: 

a) 12 udefrakommende medlemmer: 
 5 medlemmer udpeges af arbejdsgiverorganisationerne 
 5 medlemmer udpeges af arbejdstagerorganisationerne 
 1 medlem udpeges ved selvsupplering med kendskab til de videregående 

uddannelser, grundskolen samt øvrige kompetencer, der kan supplere 
bestyrelsen. 

 1 medlem udpeges af Silkeborg Kommune 
b) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet 

blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen 
stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret. 

c) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt 
institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket 
medlem der har stemmeret. 

 
Lovgivning 
Vedtægter dateret april 2016. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Bekendtgørelse 
Efter bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse 
uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, nr. 826 af 
28/04/2021, kan bestyrelsen beslutte, at institutionen yder særskilt vederlag til bestyrelsens 
formand, næstformand, medlemmer af forretningsudvalget samt øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beslutning om at yde særskilt vederlag har virkning indtil 
udløbet af valgperioden for formanden, næstformanden eller bestyrelsesmedlemmet, 
medmindre bestyrelsen har besluttet noget andet. 
 
Til bestyrelsens øvrige medlemmer kan der ikke ydes særskilt vederlag til medlemmer, der er 
udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne, samt medlemmer, der 
er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager 
diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. §16 a i lov om 
kommunernes styrelse. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
1 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

1. maj 2022-30. april 2026 
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Medlemmer Stedfortrædere
Dorthe Jensen 
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FGU Midtjylland 
 

Beskrivelse 
FGU Midtjylland tilbyder den Forberedende Grunduddannelse til unge mellem 16 og 25 år i 
Viborg Kommune og Silkeborg Kommune. FGU Midtjyllands mission er at øge elevernes 
livsduelighed målrettet uddannelse og job. Med livsduelighed menes der styrke, viden, 
færdigheder og kompetencer til at leve, fungere og udvikle sig i et demokratisk samfund. 
FGU Midtjylland har en skole i henholdsvis Viborg og Silkeborg. 
 
Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har 
bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige. 
 
Bestyrelsen sammensættes således: 

1) 10 udefrakommende medlemmer: 
 To stemmeberettigede medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen i Viborg 

Kommune. 
 Tre stemmeberettigede medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen i Silkeborg 

Kommune. 
 To stemmeberettigede medlemmer udpeget i forening af LO Viborg og LO Silkeborg-

Favrskov. 
 To stemmeberettigede medlemmer udpeget at henholdsvis Dansk Industri og 

Horesta. 
 Et stemmeberettiget medlem udpeget i forening af bestyrelserne for Mercantec, 

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Asmildkloster Landbrugsskole, 
College360 og SOSU Østjylland, Silkeborg afdeling. 

 
Medarbejdere og elever ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som 
udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. 

 
2) Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret, jf. 

lovens § 12, stk. 4. 
 

3) Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt 
institutionens medarbejdere fordelt med et medlem fra hhv. FGU-skolen i Viborg og FGU-
skolen i Silkeborg, jf. lovens § 12, stk. 3. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, 
hvilket medlem der har stemmeret. Antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne kan 
dog, uden at det samlede antal stemmeberettigede medlemmer derved overstiger 11, af 
bestyrelsen udvides med sigte på, at medarbejdere fra forskellige skoler tilhørende 
institutionen kan være repræsenteret i bestyrelsen, jf. lovens § 12, stk. 3, 2. pkt. 
Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af antallet af medlemmer udpeget af 
medarbejderne efter reglen i § 7, stk. 4. En sådan beslutning føjes til vedtægten som en 
allonge og offentliggøres efter reglerne for offentliggørelse af institutionens vedtægt, jf. 
lovens § 2, stk. 4. 
 

Lovgivning 
Vedtægt dateret oktober 2019 som supplerer reglerne i lov om institutioner for forberedende 
grunduddannelse, lovbekendtgørelse nr. 1655 af 9. august 2021. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Bekendtgørelse 
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Efter bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse 
uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, nr. 826 af 
28/04/2021, kan bestyrelsen beslutte, at institutionen yder særskilt vederlag til bestyrelsens 
formand, næstformand, medlemmer af forretningsudvalget samt øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beslutning om at yde særskilt vederlag har virkning indtil 
udløbet af valgperioden for formanden, næstformanden eller bestyrelsesmedlemmet, 
medmindre bestyrelsen har besluttet noget andet. 
 
Til bestyrelsens øvrige medlemmer kan der ikke ydes særskilt vederlag til medlemmer, der er 
udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne, samt medlemmer, der 
er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager 
diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. §16 a i lov om 
kommunernes styrelse. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
3 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

1. maj 2022 – 30. april 2026 
 
 

 
Medlemmer Stedfortrædere
Dorthe Jensen 
Claus Løwe Klostergård
Morten Høgh 
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Silkeborg Sportscenter 
 
Beskrivelse 
Institutionen er stiftet af Idrætssamvirket i Silkeborg. Institutionens formål er at administrere 
driften og forestå udlejning af Silkeborg Sportscenter.  
 
Institutionen ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højst 7 medlemmer, som alle skal være 
bosat her i landet, og som skal være myndige, uberygtede og ikke ude af rådighed over deres 
boer. Bestyrelsens medlemmer må ikke være ansat i institutionen.  
 
Bestyrelsen sammensættes således:  

 Byrådet i Silkeborg Kommune udpeger blandt sine medlemmer 1 person.  
 Der vælges blandt fremlejerne som brugerrepræsentanter 3 personer.  
 Grundbestyrelsen udpeger 2 eksterne personer med særlige kompetencer inden for 

fondens formål.  
 
Denne grundbestyrelse kan beslutte at supplere bestyrelsen med 1 medlem, der udpeges af 
grundbestyrelsen. 
 
Lovgivning 
Vedtægter dateret januar 2021 
 
Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
1 
Heraf byrådsmedlemmer 
1 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Kern Oddershede 
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Silkeborg Svømmecenter 
 
Beskrivelse 
Institutionen er stiftet af Silkeborg Kommune. Institutionens formål er - til gavn for 
almenheden - at opføre, udleje, drive og vedligeholde Silkeborg Svømmecenter.  
 
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som skal være myndige, uberygtede og ikke 
ude af rådighed over deres boer.  
 
Bestyrelsens medlemmer skal have viden og erfaring inden for Fondens formål, og skal have 
samlet set have bestyrelses-, forretnings-, ledelses-, branche- og markedsføringsmæssige 
kompetencer.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne må ikke være ansat i Fonden.  
 
Bestyrelsen sammensættes således:  

 To medlemmer udpeges af byrådet for Silkeborg Kommune.  
 Èt medlem udpeges af Idrætsrådet i Silkeborg.  

 
Denne grundbestyrelse supplerer bestyrelsen med to yderligere medlemmer med særlig viden, 
interesse og engagement omkring dels jura, dels udvikling af svømmecentre. De supplerende 
bestyrelsesmedlemmer udpeges af grundbestyrelsen. De supplerende bestyrelsesmedlemmer 
skal opfylde samme betingelser som grundbestyrelsen samt i øvrigt være uafhængige i forhold 
til stifter af fonden. 
 
Lovgivning 
Vedtægter udaterede 
 
Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
2 
 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

22. september 2020 – 31. december 2024

 
Medlemmer Stedfortrædere
Steen Vindum 
Leif Larsen 
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SOSU Østjylland (tidligere Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg) 
 
Beskrivelse 
Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet 
grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionen udbyder 
erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser primært inden 
for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. 
 
Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret. Desuden har 
bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige. 
 
Bestyrelsen sammensættes således: 
 

a) 10 udefrakommende medlemmer: 
 1 medlem med særlig interesse for skolens arbejdsområde udpeges af byrådet i 

Århus Kommune 
 1 medlem med særlig interesse for skolens arbejdsområde udpeges af byrådet i 

Silkeborg Kommune 
 1 medlem med særlig interesse for skolens arbejdsområde udpeges af byrådet i 

Skanderborg Kommune 
 1 medlem med særlig interesse for skolens arbejdsområde udpeges af regionsrådet 

i Region Midtjylland 
 1 medlem udpeges af Borgmesterens afdeling i Aarhus Kommune blandt 

medarbejdere med ledelsesbeføjelser 
 2 medlemmer udpeges af Fag og Arbejde (FOA) i skolens naturlige optageområde 
 1 medlem udpeges af Dansk Erhverv (DE) (privat aktør inden for social- og 

sundhedsområdet) 
 1 medlem med erfaring i ledelse, organisation og økonomi vælges ved 

selvsupplering. Medlemmet udpeges af de stemmeberettigede medlemmer af den 
tiltrædende bestyrelse 

 1 medlem med særlig viden om uddannelser og institutionsdrift vælges ved 
selvsupplering, Medlemmet udpeges af de stemmeberettigede medlemmer i den 
tiltrædende bestyrelse. 

b) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet 
blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen 
stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret. 

c) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt 
institutionens medarbejdere. medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket 
medlem, der har stemmeret. 

 
Lovgivning 
Vedtægter dateret december 2017. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Bekendtgørelse 
Efter bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse 
uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, nr. 826 af 
28/04/2021, kan bestyrelsen beslutte, at institutionen yder særskilt vederlag til bestyrelsens 
formand, næstformand, medlemmer af forretningsudvalget samt øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beslutning om at yde særskilt vederlag har virkning indtil 
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udløbet af valgperioden for formanden, næstformanden eller bestyrelsesmedlemmet, 
medmindre bestyrelsen har besluttet noget andet. 
 
Til bestyrelsens øvrige medlemmer kan der ikke ydes særskilt vederlag til medlemmer, der er 
udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne, samt medlemmer, der 
er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager 
diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. §16 a i lov om 
kommunernes styrelse. 
 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
1 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

1. maj 2022 -30. april 2026 

 
Medlemmer Stedfortrædere
Jonas Sivertsen 
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Th. Langs HF og VUC 
 
Beskrivelse 
Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at sikre udbud af almen 
voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. 
Institutionen kan endvidere i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og 
lovgivningen udbyde gymnasiale uddannelser.  
 
Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har 
bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen sammensættes således:  
 

a) 6 udefrakommende medlemmer:  
 

 1 medlem udpeget i forening af kredsen af grundskoleledere i Silkeborg Kommune  
 1 medlem udpeget af Via University College 
 1 medlem udpeget af bestyrelsen, som kommer fra erhvervslivet i Silkeborg og som 

har en særlig interesse for TH. Langs HF & VUC  
 1 medlem udpeget blandt erhvervsskolerne i indgang Aarhus i VEU-center 

Østjylland  
 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening (Udpeges i 

praksis af beliggenhedskommunen). 
 1 medlem udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering. 
 
Den tiltrædende bestyrelse foretager selvsupplering med henblik på at sikre, at 
bestyrelsen rummer indsigt i aktuelle arbejdsmarkedsforhold, sociale forhold, job-politik 
o.l. Hvis dette krav i forvejen er opfyldt via de resterende udefrakommende 
medlemmer, foretager bestyrelsen selvsupplering med en person tilknyttet kulturlivet i 
Silkeborg Kommune. 

 
b) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af kursistrådet 

blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Kursistrådet tager ved udpegningen 
stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret. 

 
c) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt 

institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket 
medlem der har stemmeret. 

 
Lovgivning 
Vedtægter dateret marts 2014. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Bekendtgørelse 
Efter bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse 
uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, nr. 826 af 
28/04/2021, kan bestyrelsen beslutte, at institutionen yder særskilt vederlag til bestyrelsens 
formand, næstformand, medlemmer af forretningsudvalget samt øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beslutning om at yde særskilt vederlag har virkning indtil 
udløbet af valgperioden for formanden, næstformanden eller bestyrelsesmedlemmet, 
medmindre bestyrelsen har besluttet noget andet. 
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Til bestyrelsens øvrige medlemmer kan der ikke ydes særskilt vederlag til medlemmer, der er 
udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne, samt medlemmer, der 
er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager 
diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. §16 a i lov om 
kommunernes styrelse. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
1 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

1. maj 2022-30. april 2026 

 
Medlemmer Stedfortrædere
Karen Aagaard 
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TV-Midt-Vest 
 
Beskrivelse 
Repræsentantskabet virker som programråd. Programrådet er et rådgivende organ, der skal 
drøfte den regionale programvirksomhed og kan afgive udtalelse herom til den regionale 
virksomheds bestyrelse og direktion. Repræsentantskabet vælger seks af bestyrelsens syv 
medlemmer. 
Repræsentantskabet består af 72 medlemmer, hvoraf 13 udpeges med 1 af hver af de 13 
kommuner med indbyggere i de tidligere Ringkøbing og Viborg amter. 
 
Lovgivning 
Vedtægter dateret september 2017. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
1 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

1. oktober 2022-30. september 2026 

 
Medlemmer Stedfortrædere
Thomas Tonsberg Schlie 
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TV2 Østjylland 
 
Beskrivelse 
Repræsentantskabet virker som programråd. Programrådet er et rådgivende organ, der skal 
drøfte den regionale programvirksomhed og kan afgive udtalelse herom til den regionale 
virksomheds bestyrelse og direktion. Repræsentantskabet vælger seks af bestyrelsens syv 
medlemmer. 
Repræsentantskabet har op til 75 medlemmer med en alsidig repræsentation for det regionale 
kultur- og samfundsliv. Hver kommune i TV2 Østjyllands sendeområde er anmodet om at 
udpege 2 medlemmer til repræsentantskabet. 
 
Lovgivning 
Vedtægter dateret april 2015. 
 
Honorering 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Ikke-byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
2 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Kim Egeskov 
Thomas Sørensen 
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Ungdomsskolebestyrelsen 
 
Beskrivelse 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1279 af 13/11 2015 om ungdomsskole samt 
ungdomsskoleloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. maj 2019, oprettes ved hver 
ungdomsskole en ungdomsskolebestyrelse, der består af 7 eller flere medlemmer. I kommuner 
med flere ungdomsskoler kan byrådet beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse 
fælles for alle ungdomsskoler. I ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være 
repræsentanter for:  

  
 organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder 

arbejdsmarkedets parter  
 medarbejderne ved ungdomsskolen 
 eleverne i ungdomsskolen  

 
Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af 
byrådet. Det er op til byrådet at beslutte, om byrådet ønsker at være repræsenteret i 
bestyrelsen.  
 
Byrådet har på møde den 27. november 2017 besluttet, at ungdomsskolebestyrelsen 
sammensættes således: 

 To repræsentanter fra byrådet, hvoraf en udpeges blandt Børne- og Ungeudvalgets 
medlemmer 

 To repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, 1 
repræsentant for DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og 1 repræsentant fra LO 
(Landsorganisationen i Danmark) 

 En repræsentant fra Silkeborg Uddannelsesforening 
 To medarbejderrepræsentanter 
 To elevrepræsentanter. 

 
Lovgivning 
Lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. maj 2019. Bekendtgørelse nr. 
1279 af 13. november 2015 om ungdomsskoler. 
 
Honorering 
Ifølge styrelsesvedtægten for Ungdomsskolen (som er besluttet af byrådet) bliver der ikke 
ydet faste vederlag eller diæter. 
 
Byrådsmedlem 
Befordringsgodtgørelse og godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
2 + 2 stedfortrædere 
Heraf byrådsmedlemmer 
2 + 2 stedfortrædere, 1 af 
byrådsmedlemmerne udpeges blandt 
Dagtilbud-, Skole og Familieudvalgets 
medlemmer. 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Gitte Willumsen Morten Hæk
Signe Haahr Lindegaard Peter Sig Kristensen
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Kommunale foreninger 
 
Kommunernes Landsforening, delegeret møde 
 
Beskrivelse 
KL har til formål at varetage danske kommuners fælles interesser og derved bidrage til, at 
kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes 
tilfredshed. KL’s højeste myndighed er delegeretmødet. Ifølge § 4 i landsforeningens love 
vælger hver af landsforeningens medlemskommuner 1 stemmeberettiget delegeret for hver 
påbegyndt 8000 indbyggere i kommunen. Der kan dog ikke fra nogen kommune vælges et 
større antal stemmeberettigede delegerede end antallet af byrådsmedlemmer i den 
pågældende kommune. Byrådet vælger de stemmeberettigede delegerede efter 
forholdstalsvalgmåden. Der vælges samtidig suppleanter for de delegerede. Det tilkommer 
Silkeborg Byråd at vælge 12 delegerede. 
 
Lovgivning 
Landsforeningens love § 4. 
 
Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
13 + 13 suppleanter 
Heraf byrådsmedlemmer 
13 + 13 suppleanter 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Gitte Willumsen Morten Hæk
Susanne Jacobsen Morten Høgh
Thomas Tonsberg Schlie Mads Frandsen
Helle Gade Kristian Stride
Steen Vindum Anders Hartvig
Martin Jakobsen Lars Hedegaard
Johan Brødsgaard Luis da Silva Martins
Jan Beck-Nielsen Morten Skydsgaard
Lars Hansen Kathrine Frøhlich
Peter Sig Kristensen Signe Haahr Lindegaard 
Jonas Sivertsen Ivan Greve
Dorthe Jensen Helle Busk
Søren Kristensen Anders Laursen
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Kommunernes Landsforening, repræsentantskabet 
 
Beskrivelse 
KL´s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål 
at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. Ifølge § 13 i landsforeningens 
love består repræsentantskabet af borgmestrene i KL's medlemskommuner samt yderligere 
repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser 
udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet. Byrådet skal udpege en 
stedfortræder for borgmesteren. 
 
Lovgivning 
Landsforeningens Love § 13. 
 
Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
Der skal udpeges en stedfortræder for 
borgmesteren 
Heraf byrådsmedlemmer 
Der skal udpeges en stedfortræder for 
borgmesteren 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Helle Gade Johan Brødsgaard
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Indstillinger 
 

Distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd 
 
Beskrivelse 
Landet er opdelt i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes distriktsudvalg.  
 
Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.  
 
Distriktsudvalgene består af en formand og 4 - 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad 
gangen. Formanden bliver udpeget af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige 
medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommuner.  
 
Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget. Forsvarets personeltjeneste har 
oplyst, at opstillingsperioden gælder for en 4 års periode fra 1. september 2022 til 31. august 
2026.  
 
Hjemmeværnskommandoens ønsker til medlemmer af distriktsudvalg 

 Omhyggelighed, omtanke og diskretion: Ansøgningerne påtegnes eventuelle 
bemærkninger om borgeren fra kriminalregistret, fra Forsvareministeriets Auditørkorps 
og Hjemmeværnets Kommandolæge, og ansøgningerne kan derfor indeholde en 
mængde personfølsomme oplysninger. Det stiller krav til distriktsudvalgsmedlemmet 
angående omhyggelighed, omtanke og diskretion i udvalgsarbejdet. 

 It-færdigheder: Endvidere er det hensigtsmæssigt, at man som medlem har 
færdigheder i brug af it og computere på brugerniveau, idet en del af 
distriktsudvalgenes arbejde foregår i computerbaserede systemer. 

 Habilitet: Distriktsudvalgsmedlemmet bør ikke have en sådan funktion i 
Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet 
kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet. 

 Vandel og agtelse: Medlemmer af distriktsudvalgene bør repræsentere den samme 
gode vandel og agtelse som borger, som Hjemmeværnet stiller til sine ansøgere – 
netop de ansøgere, som medlemmerne af distriktsudvalget skal træffe afgørelse om. 

 
Lovgivning 
Lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet § 9, stk. 2. 
 
Honorering 
Da medlemmerne ikke er udpeget af byrådet, men af forsvarsministeren, kan der ikke ydes 
vederlag mv. efter stl. § 16 og 16a. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
1 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

1. september 2022 – 31. august 2026

 
Medlemmer Stedfortrædere
Peder Enggaard 
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Skatteankenævn Midtjylland 
 
Beskrivelse 
Skatteankenævnet afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende 
fysiske personer og dødsboer. Kommunalbestyrelserne skal i henhold til 
skatteforvaltningslovens § 8 indstille kandidater som medlem/suppleant til kommunens pladser 
i ankenævnene. Kommunalbestyrelserne skal indstille én kandidat til hver af kommunens 
pladser i nævnet og én kandidat som personlig suppleant for hvert medlem.  
 
Skatteankenævn Midtjylland, der dækker kommunerne Ikast-Brande, Viborg og Silkeborg, har 
6 medlemmer. Fordelingen af antal pladser fremgår af kredsinddelingsbekendtgørelsen, og 
Silkeborg Kommune har fået tildelt 2 pladser. Ved indstillingen finder § 25 i lov om 
kommunernes styrelse anvendelse (den d´Hondtske metode). 
 
Kommunalbestyrelserne indstiller personer til ankenævnene, hvorefter Skatteankestyrelsen 
efter bemyndigelse af skatteministeren udnævner de indstillede personer. De personer, der 
indstilles, har pligt til at modtage udnævnelsen, medmindre de er afskåret herfra jf. 
skatteforvaltningslovens § 15, eller af nærmere beskrevne årsager ikke ønsker at modtage 
udnævnelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 6, idet udnævnelsen er et borgerligt 
ombud. 
 
Ankenævnsmedlemmer og – suppleanter skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes. De 
indstillede personer skal således alle: 

 Være valgbare til kommunalbestyrelsen. Det betyder bl.a., at personen skal være fyldt 
18 år og have fast bopæl i kommunen 

 Opfylde habilitets- og decorumkrav. Det betyder bl.a., at personen f.eks. ikke må være 
medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige 
oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer 
til det offentlige 

 Have basale IT-kundskaber. Det betyder bl.a., at personen forudsættes at være i stand 
til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. 

 
Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af 
befolkningen. 
 
Den ordinære funktionsperiode for ankenævn er på 4 år, således at funktionsperioden 
begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder. 
 
Lovgivning 
Skatteforvaltningslovens § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020. 
 
Honorering 
Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn nr. 769 af 28. maj 2020 § 17. 
Medlemmerne vederlægges efter denne bestemmelse. Reglerne i bekendtgørelsen må ifølge KL 
opfattes som udtømmende, hvorfor der ikke bliver spørgsmål om yderligere vederlæggelse 
eller godtgørelse efter reglerne i styrelsesloven. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
2 + 2 personlige suppleanter 
Heraf byrådsmedlemmer 
0 

01.07.2022 – 30.06.2026 

 
Medlemmer Stedfortrædere
Poul Berggreen Morten Høgh
Kasper Haagen Jensen Viggo Thinggaard
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Vurderingsankenævn Midtjylland 
 
Beskrivelse 
Vurderingsankenævnet afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter: 1. Lov 
om vurdering af landets faste ejendomme, 2. Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, 
nr. 3, og 3. Ejendomsvurderingsloven.  
 
Kommunalbestyrelserne skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 8 indstille kandidater som 
medlem/suppleant til kommunens pladser i ankenævnene. Kommunalbestyrelserne skal 
indstille én kandidat til hver af kommunens pladser i nævnet og én kandidat som personlig 
suppleant for hvert medlem.  
 
Vurderingsankenævnet Midtjylland dækker kommunerne Ikast-Brande, Viborg og Silkeborg, 
har 8 medlemmer. Fordelingen af antal pladser fremgår af kredsinddelingsbekendtgørelsen. 
Silkeborg Kommune har fået tildelt 1 plads. Ved indstillingen finder § 25 i lov om 
kommunernes styrelse anvendelse (den d´Hondtske metode). 
 
Kommunalbestyrelserne indstiller personer til ankenævnene, hvorefter Skatteankestyrelsen 
efter bemyndigelse fra ministeren udnævner de indstillede personer. De personer, der 
indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, medmindre de er afskåret 
herfra, jf. skatteforvaltningslovens § 15, eller af nærmere beskrevne årsager ikke ønsker at 
modtage udnævnelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 6, idet udnævnelsen er et 
borgerligt ombud. 
 
Ankenævnsmedlemmer og – suppleanter skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes. De 
indstillede personer skal således alle: 

 Være valgbare til kommunalbestyrelsen. Det betyder bl.a., at personen skal være fyldt 
18 år og have fast bopæl i kommunen 

 Opfylde habilitets- og decorumkrav. Det betyder bl.a., at personen skal have indgivet 
selvangivelse og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige, ligesom 
personen ikke må være medlem af f.eks. Skatterådet 

 Have visse IT-kundskaber. Det betyder bl.a., at personen forudsættes at kunne 
anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau 
 

Der skal lægges vægt på, at de indstillede personer har teoretisk eller praktisk kendskab til 
ejendomsvurdering. 
 
Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af 
befolkningen. 
 
Den ordinære funktionsperiode for ankenævn er på 4 år, således at funktionsperioden 
begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder. 
 
Lovgivning 
Skatteforvaltningslovens § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020. 
 
Honorering 
Bekendtgørelse om forretningsorden for vurderingsankenævn og skatte- og 
vurderingsankenævn (fælles ankenævn) nr. 938 af 21. juni 2020, § 17. Medlemmerne 
vederlægges efter denne bestemmelse. Reglerne i bekendtgørelsen må ifølge KL opfattes som 
udtømmende, hvorfor der ikke bliver spørgsmål om yderligere vederlæggelse eller godtgørelse 
efter reglerne i styrelsesloven. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Antal medlemmer i alt 
1  
Heraf byrådsmedlemmer 

01.07.2022 – 30.06.2026 
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Antal medlemmer Valgperiode
0 
 

 
Medlemmer Stedfortrædere
Erik Ahlmann 
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Poster hvor borgmesteren er født medlem og der ikke sker 
udpegning 
 

Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland (KKR) 
 
Beskrivelse 
Kommunekontaktrådene har til formål at arbejde for: 

 at fremme kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne samt 
 at varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i området. 

 
Ifølge § 15 i landsforeningens love er borgmestrene fra KL’s medlemskommuner i hver region 
medlem af et kommunekontaktråd. Når en borgmester har forfald, deltager vedkommende 
viceborgmester i det pågældende møde i kommunekontaktrådet. 
 
Lovgivning 
Landsforeningens Love § 15. 
 
Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Borgmesteren er medlem. Viceborgmesteren 
er suppleant. 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Helle Gade Johan Brødsgaard
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Kontaktudvalg, Region Midtjylland 
 
Beskrivelse 
I henhold til § 6 i regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 6. juli 2018, etablerer 
Regionsrådet et kontaktudvalg bestående af regionsrådets formand og borgmestrene for 
kommunerne i regionen. Kontaktudvalget mødes mindst to gange årligt for at drøfte og udvikle 
samarbejdet mellem regionen og kommunerne. 
 
Lovgivning 
§ 6 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og 
Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 6. juli 2018. 
 
Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
Borgmesteren er født medlem  2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Helle Gade 
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Central Danmark – Midtjyllands EU-kontor, generalforsamling 
 
Beskrivelse 
Foreningens formål er via et kontor i Bruxelles bl.a. at repræsentere og varetage 
medlemmernes interesse overfor EU-systemet, at informere og rådgive medlemmerne om EU-
forhold, at rådgive virksomheder og institutioner i Region Midtjylland om problemstillinger i 
relation til EU, herunder bidrage til at de kan drage fordel af de muligheder EU tilbyder, samt 
at bidrage til den generelle internationalisering af Midtjylland. 
 
Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet 13. november 2006, at Silkeborg Kommune 
deltager i foreningen "Midtjyllands EU-kontor". Byrådet vælger en repræsentant til at give 
møde på generalforsamlingen. 
 
Lovgivning 
Vedtægter dateret januar 2017. 
 
Honorering 
Befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser, jf. stl. § 16. 
 
Antal medlemmer Valgperiode
2017: Det vil være mest hensigtsmæssigt at 
det er borgmesteren, der udpeges, idet 
arbejdet foregår i KKR-regi. 

2022-2025

 
Medlemmer Stedfortrædere
Helle Gade 

 
 


