
 Lokalrådsmøde 10 feb. 2022. Virklund Fritidscenter. 
 

1.       Velkomst og valg referent. Dagsorden godkendt. Luis valgt til referent. 
2.       Kort Introduktion af Lokalrådets medlemmer. Rækkefølge: Dorthe, Otto, Luis, Anders, Thomas. 
3.      Lokalrådets konstituering. Underskrevet. Thomas opbevarer den. Otto scanner og rundsender. 

Konstituering herunder. Luis sender info til alle relevante. 
4.    Først og fremmest er det i MJA annonceret, at forslag til lokalplan for det nye centerområde er 

dagsordensat til næste møde i Plan- og vejudvalget, som holdes 8. februar. Jeg synes der er basis 
for at drøfte lokalplanen (den er først tilgængelig på kommunens hjemmeside torsdag), og indkalde 
til et borgermøde med deltagelse af politikere fra udvalget. Det forlyder, at der bliver en 
ekstraordinær lang høringsperiode på 8 uger (mod et krav på 4 uger), så borgermødet haster ikke 
så meget. Alligevel skal det finde sted i så god tid, at der er mulighed for at formulere og indgive 
høringssvar. Drøftelse og gennemgang. Der er høring medio okt. til medio nov. Der er lagt op til 
borgermøde i VF d. 15/3. Høring 8 uger. 

Thomas gjorde opmærksom på hans synspunkter; Urolig for den tungere trafik og trafiksikkerhed.  
Anders foreslog borgermøde. 
Lokalplanen er fremlagt. Drøftelse om trafiksikkerhed. 
Drøftelse om at der bliver bygget så det passer til Virklund. Grønne tage.  
Vi skriver høringssvar når tiden kommer. Vi afsætter dato til møde efter borgermødet, hvor vi drøfter 

høringssvar. 
Afledt drøftede vi butiksråd mm. 
5.    Dernæst var jeg til møde i Liga Syd, hvor en række emner blev behandlet (se vedhæftede), 

herunder varmeplan. 
Vi drøftede og gennemgik Liga Syd. Anders refererede sidste møde i Liga Syd regi.  
Vi drøftede nærdemokrati og det nye udvalg.  
Vi drøftede varmeplan.  
Luis sender kontaktark til alle. 
Lokalrådene skal melde ind at vi ønsker at være en del af undersøgelsen. Dorthe, Anders og Thomas 

kontakter Stig Skovbo og formulerer et skriv. Vi har travlt. 
Dorthe sender Stigs tidl. mail. 
6.    Fastlæggelse af mødedatoer for den kommende periode – mit forslag er at vi allerede nu fastsætter 

en række møder for resten af 2022. Næste møde 24/3 kl 19. Møde igen: 9/6 kl 19, 8/9 kl 19 og 8/12 
kl. 19. Som udgangspunkt i VF. 

7.       Drøftelse af aktiviteter/tiltag/opgaver for Lokalrådet. 
Vi drøftede Naturnational parker. Vi er enige om at vi er optaget af det. Vi mangler stadig meget indsigt.  
Luis og Dorthe holder øjne og ører åbne. Og melder selvsagt ind til resten af rådet. 
Thomas foreslog at Liga Syd med flere kan udbede sig svar om hvad NNP indeholder for den sydlige 

del af kommunen. 
Luis foreslog et ´tema møde´* om nedenstående punkter. Da det kræver en meget dyb gennemgang, som 
vil være tidskrævende. Vi aftalte d. 9/6.  
Anders foreslog møde med politikere. 
Dorthe nævnte at vi skal arbejde på hjemmeside eller anden kommunikation. Hvordan kommunikerer vi. 
Thomas ønsker drøftelse af hvordan vi kommer ud med budskaber. 

8.    Eventuelt. Fejring af Otto. Luis og Otto laver noget på skrift. Vi køber gave. 

P-plads ved hallen. Vi kikker på det som en strategi og beslutter os for at vi samlet arbejder for at 
belyse og løfte opgaven. 

Økonomi. Vi har ca. 24000,- + 6000,- 

Andet: Otto nævnte at det var godt at der er kommet 40 km/t 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konstituering af Virklund Lokalråd. 
På lokalrådsmødet 10. februar 2022 har Virklund Lokalråd konstitueret sig som anført herunder.  

Gældende fra 10. februar 2022.  

Formand: Thomas V Kyø-Brandt. Virklund Skolesti 1, 8600 Silkeborg. 

Næstformand: Anders Kaysen. Gunilslund 98, 8600 Silkeborg. 

Kasserer: Otto Klitgaard. Fyrreskrænten 8, 8600 Silkeborg. 

Medlem: Dorthe Jensen. Ellevænget 12, 8600 Silkeborg. 

Medlem: Luis da Silva Martins. Gunilslund 108, 8600 Silkeborg. 

 
 
 
*Temamøde:  

1. Arbejdsopgaver 
2. Arbejdsfordeling 
3. Vision/strategi plan 
4. Økonomi og midler.  
5. Vedtægter 
6. Mødeafholdelse og løbende dialog. Hvordan, i hvilken form og hvad ønskes? 

7. Hvad lokalrådet kan og skal arbejde for. Herunder lokalrådets involvering i ´syd´ og lokalrådets 
involvering i Virklund.  


