
Emne: SV: SV: Besøg af Sundheds - og Nærhedsudvalget
Fra: "Je�e Ravnholt Pedersen (30064)" <Je�eRavnholt.Pedersen@silkeborg.dk>
Dato: 24-01-2023 13:48
Til: Hans Petersen <hans@petersen.eu.com>, Laven Lokalråd <lavenlokal@gmail.com>

Hej Hans
Tak – det er fornemt.
Når dagsordenen til udvalget er lavet, sender jeg kopi til din/jeres orientering.

Venlig hilsen

Jette Pedersen
Fuldmægtig
Analyse & Udvikling
Økonomi- og IT-staben

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: 24 96 24 34
jep@silkeborg.dk
www.silkeborgkommune.dk
Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom
Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset

Silkeborg Kommune behandler dine data iht. GDPR, læs mere her

Fra: Hans Petersen <hans@petersen.eu.com>
Sendt: 24. januar 2023 12:39
Til: Je�e Ravnholt Pedersen (30064) <Je�eRavnholt.Pedersen@silkeborg.dk>; Laven Lokalråd <lavenlokal@gmail.com>
Emne: Re: SV: Besøg af Sundheds - og Nærhedsudvalget

Hej Je�e:

Vi foreslår denne dagsorden �l mødet d. 9/2 i Laven:

16:45    Vi parkerer og mødes ved Laven Sta�on

             Vi fortæller kort om Søpladsen

17         Møde m. kaffe, øl/vand m.m. på Himmelbjergvej 87

             (gåtur på ca. 300 m)

        emner:

             Outdoor, Søpladsen
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             Cykels�er i området

             Trafikforholdene i og omkring Laven

             Brug af børnehaven

             Øvrige emner

ca. 18   Slut

Vi ser frem �l en konstruk�v dialog:

Mvh.

Laven Lokalråd

On 1/7/23 11:19, Jette Ravnholt Pedersen (30064) wrote:

Hej Hans
Det lyder rigtig godt.
Senest 1. februar vil jeg gerne vide, hvor mødet skal holdes, da jeg skal have det skrevet i
dagsordenen til udvalget. De er 7 i udvalget + 2 administrative medarbejdere, så der er
brug for et større lokale. Udvalgets medlemmer kan ses her: https://silkeborg.dk/Politik
/Politiske-udvalg/Sundheds-og-naerhedsudvalget

Det er helt op til lokalrådet at bestemme, om der skal være forplejning, - og i givet fald
hvilken.

Venlig hilsen

Jette Pedersen
Fuldmægtig
Analyse & Udvikling
Økonomi- og IT-staben

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: 24 96 24 34
jep@silkeborg.dk
www.silkeborgkommune.dk
Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom
Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset

Silkeborg Kommune behandler dine data iht. GDPR, læs mere her

Fra: Laven Lokalråd <lavenlokal@gmail.com>
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Sendt: 6. januar 2023 18:44
Til: Je�e Ravnholt Pedersen (30064) <Je�eRavnholt.Pedersen@silkeborg.dk>
Emne: Re: Besøg af Sundheds - og Nærhedsudvalget

Hej Jette, og udvalg.
Vi vil meget geerne være værter ved et møde med udvalget d. 9/2.
Adressen kommer senere.
Deltagerne skal have tøj med til en lille gåẗur.
Mvh.
Hans Petersen

Bedste hilsner

Laven Lokalråd

Den ons. 4. jan. 2023 kl. 14.32 skrev Jette Ravnholt Pedersen (30064)
<JetteRavnholt.Pedersen@silkeborg.dk>:

Kære Laven, Hvinningdal og Kjellerup Lokalråd

Godt nytår.

I har tidligere tilkendegivet, at I gerne vil have besøg af Sundheds- og Nærhedsudvalget.

Som I formentlig har set i referatet fra Sundheds- og Nærhedsudvalgets møde i december
2022, så vil de gerne på besøg hos jer i løbet af 2023. Der er fastsat følgende datoer for
besøg:

9. februar: besøg hos Laven Lokalråd
9. maj: besøg hos Hvinningdal Lokalråd
5. oktober: besøg hos Kjellerup Lokalråd

Mødetidspunkterne er fra kl. 17-18.

Jeg vil gerne have tilbagemelding fra hvert lokalråd, om I stadig er interesseret i at få
besøg, så vi kan få det med i Sundheds- og Nærhedsudvalgets årsplan.
For så vidt angår Laven Lokalråd, vil jeg meget gerne hurtigt have tilbagemelding på, om
det er en mulighed. Alternativt kan det være, at der er mulighed for besøg hos et af de
andre lokalråd.

På møderne vil følgende spørgsmål/emner blive drøftet

· Hvad er status for nærdemokratiet i lokalområdet?
· Hvad er de 3 væsentligste aktuelle emner for lokalrådet?
· Hvad er forventningerne og oplevelserne af dialogen og samarbejdet med kommunen i
forbindelse med bl.a. høringer?
· Hvordan ser lokalrådet sig selv i fremtiden?
· Kan samarbejdet i lokalområdet (mellem lokalrådet, institutioner, foreninger mv.)
udvikles og evt. forbedres? Hvilken rolle kan udvalget have?
· Kan arbejdsbetingelserne for lokalrådet udvikles og evt. forbedres? Hvilken rolle kan
udvalget have?
· Hvordan arbejder lokalrådet med at rekruttere medlemmer – især yngre medlemmer

Og så selvfølgelig de emner, som lokalrådet gerne vil drøfte.

Hvis der er noget, som I er i tvivl om, er I velkommen til at kontakte mig.
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Venlig hilsen

Jette Pedersen
Fuldmægtig
Analyse & Udvikling
Økonomi- og IT-staben

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: 24 96 24 34
jep@silkeborg.dk
www.silkeborgkommune.dk
Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom
Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset

Silkeborg Kommune behandler dine data iht. GDPR, læs mere her
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