Lokalråd for Them-Salten

Referat
Dato: 04 juni Tid: 19.00
Sted: Mødelokale ovenpå Biblioteket, Silkeborgvej 33, 8653 Them
Afbud: Margrethe Schaarup
Punkt Handling
Indhold
1
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse
2
Referat fra d. 14 maj
Godkendelse
3
Hjemmesidde.
Drøftelse

Notater
Godkendt
Godkendt
Bent K og Bent J
fortæller om
hjemmesideopstart +
kursus i den nye
hjemmeside. Vil
opdatere med
relevante oplysninger
som de modtager fra
Lokalrådet, inden for
en uge. Det blev
drøftet om vi skulle
lave links til de
forskellige foreninger
på vores hjemmeside,
og det blev besluttet at
vi skulle snakke med
foreningerne om dette,
mod at de så også
lavede links på deres
hjemmeside til os.
For at lave vores
hjemmeside lidt mere
spændende snakkede
vi om evt. at lave et
projekt, hvor
skoleelever eller andre
interesserede i
kommunen kunne
vinde en konkurrence
om hvem der lavede
den bedste film eller
tog de bedste foto i
kommunen. Jette
kontakter John
Andersen, da han
måske har nogle pæne
billeder af vores natur
m.m.
På hjemmesiden skal

Ansvar
@xel
Alle
Jette &
Marc

borgerne kunne se
vores dagsorden,
referat af mødet og
evt. høringssvar.
Derudover skal der
være oplysninger om
lokalområdet,
politiske foreninger,
Borgerforeninger,
Turisme, Erhvervsliv,
med henvisning til
relevante personer.
M.h.t. skole,
daginstitutioner og
ældreområdet, mener
vi at der er det
kommunens
hjemmeside der er
relevant. Bent J og
Bent K. vil prøve at få
fat i filmen der
tidligere er lavet om
vores lokalområde.
4

Drøftelse

Rådhuset

5
6

Drøftelse
Drøftelse

Kulturhus
Intro-kursus om
sammenhængen mellem
kommunale planer.
Formand Axel Schollert. har
fratrådt hans post i lokalrådet
og valgte at forlade mødet
klokken 20:30.
Vi blev enige om, at der ikke
skulle være navne på
formænd/kvinder på vores
links til der forskellige
borgerforeninger/politiske
foreninger, da det kan være
svært at opdatere dem.
Vi vil prøve at kontakte

7

8

Evt.

Vi prøver at ændre
mødedato fra d. 5.
august til et senere
tidspunkt. Jette
kontakter Hanne
Ahrens . Vi vil afvente
Silkeborg kommunes
udspil vedr.
anvendelse af Them
gl. rådhus, da vi har
flere forslag liggende
til anvendelse
Intet nyt
Ingen der deltager fra
Them/Salten Lokalråd

Alle

Søren
Alle

Alle

Kathrin fra Knudlund erhverv,
for at få et samarbejde op at
køre.
Jette undersøger om foreninger
er opdateret på vores
hjemmeside, og om der evt.
mangler nogen.
Falle undersøger omkring
turistområdet i kommunen, og
Leif tager sig af ældreområdet
Nye mødedage bliver torsdage.
Kaffe/kage Jette Bie

