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SILKEBORG KOMMUNES 
NÆRDEMOKRATIKONFERENCE 2022NÆRDEMOKRATIKONFERENCE 2022
For lokalrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer

HOVEDTEMA: OUTDOOR SET I LOKALRÅDSPERSPEKTIV. TIPS OG INSPIRATION
Sundheds- og Nærhedsudvalget inviterer alle lokalråd og byrådsmedlemmer i Silkeborg Kommune til  
Nærdemokratikonference i JYSK park, Ansvej 108, 8600 Silkeborg, lørdag 5. november kl. 9.00-14.00

09.00 - 09.30 Velkomst og indledning v/Steen Vindum,  
formand for Sundheds- og Nærhedsudvalget

 Der serveres kaffe/the og brød

09.35 - 10.35 Dialogmøde med Sundheds- og Nærhedsudvalget
 Dialogmøde med repræsentanter for Sundheds- og Nærhedsudvalget.  

Samtidig er der lejlighed til at networke med andre lokalråd

10.40 - 11.10  Oplæg om Outdoor Institutes arbejde  
v/administrerende direktør Heiko Buch-Illing

 Heiko Buch-Illing vil fortælle om, hvordan Outdoor Institute arbejder med temaerne  
Viden & Vækst samt Velfærd fra Outdoormasterplanen. Endvidere giver han inspiration  
til lokalrådenes arbejde med temaerne

11.10 - 11.40  Oplæg om Outdoorhandleplan v/Simon Hartwell Christensen  
og Merethe Jelsbak Raundahl, Team Outdoor og Event 

 Simon Hartwell Christensen og Merethe Jelsbak Raundahl vil fortælle om, hvordan  
Team Outdoor og Event arbejder med temaerne Fritid & Natur samt Velfærd fra Outdoor-
masterplanen. Endvidere giver de inspiration til lokalrådenes arbejde med temaerne. 

11.40 - 12.00  Opsamling og vidensdeling i plenum på  
baggrund af formiddagens oplæg

 Gensidig inspiration. Hvad kan lokalrådene bruge i eget lokalområdet?  
Hvad vil lokalrådene arbejde videre med?

12.00 - 13.00  Frokost og netværk 

13.00 - 13.50  Præsentation af bosætningskampagnen Silkeborg Kalder  
v/udviklingskonsulent Lene Møller Fløe

 Lene Møller Fløe vil fortælle om bosætningskampagnen Silkeborg Kalder – og ambitionen  
om at kalde på borgere til oplandsbyerne. Ved samme lejlighed vil der være mulighed for  
at drøfte de lokale ambitioner om flere tilflyttere i de enkelte lokalområder

13.50 - 14.00  Afslutning på konference

Tilmelding

Samlet bindende tilmelding fra lokalrådene senest 23. oktober til jep@silkeborg.dk  
med angivelse af: lokalråd og navnene på deltagerne.

Med håb om stort fremmøde  
Sundheds- og Nærhedsudvalget i Silkeborg Kommune

I forbindelse med konferencen udleveres en deltagerliste med navn og lokalråd, så du har  
mulighed for at se, hvem der er repræsenteret på konferencen. Ønsker du ikke at stå på  
deltagerlisten, kan du kontakte jep@silkeborg.dk senest 23. oktober.

Ret til ændringer forbeholdes.
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