
Referat af møde i Frederiksdal-Kragelund Lokalråd onsdag 10. april 2019  kl 19.15 

Hos Ejner Rahbek, Bøllingsøgårdvej 11A, Kragelund 

Deltagere:  Lone Rosenkvist, Marianne Lund Nielsen, Birgit Ginnerup, Ejner Rahbek 
Afbud:  Nanna Gadgaard Larsen 

Forslag til dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til Nanna 

- Dagsorden blev godkendt 

- officiel velkomst af Nanna udsættes til næstkommende møde 

      

2. Valg af referent og ordstyrer 

- Ejner blev valgt som ordstyrer og referent 

 
3. Konstituering af det ny Lokalråd bestående af følgende medlemmer: Ejner Eg Rahbek, Birgit Ginnerup, 

Marianne Lund Nielsen, Nanna Gadgaard Larsen og Lone Rosenkvist. Valg af formand og kasserer. 

- Lokalrådet konstituerede sig med:  

 - Formand:  Ejner Rahbek 

 - Kassererer: Birgit Ginnerup 

 - sekretær: Lone Rosenkvist 

 - næstformand: Her vil vi spørge dig Nanna, på næste møde 

- vi vedtog af Lokalrådsreferat sendes til Lars Faarup, som lægger på hjemmeside samt Nyhedsbrev (?) 
 

 
4. Evaluering af Stormødet 

- et overordentligt velbesøgt og godt stormøde 

- præsentation af planerne for det nye byggeri af familieboliger tiltrak stor opmærksomhed, og en 

  glimrende præsentation af Uwe Reiss, sammen med og p.v.a. Silkeborg Boligselskab. 

- kort præsentatioon af nogle af forslagen fra de “2 unge møder” vi holdt I hhv. Frederiksdal og Krage- 

  lund. Opfølgning på næste Lokalrådsmøde 

 

5. Nyt indkommet fra kommunen og andre 

- ERA oplyste om pris fra Silkeborg Kommune:  Årets Lokalområde 

- LR orienterede om møde afholdt af Silkeborg Kommune vedr. “Planstrategi 2040”. Skuffende at lokal- 

  områder ikke er omtalt. 

 

6. Nyt fra lokalrådets medlemmer 

- LR orienterede om møde i Bøllingsø gruppen: 

 - Julie Lolk, ny museumsansvarlig på Klosterlund, deltog for første gang 

   Udstilling om tørvekulturen åbner 3. Maj  

 - Hans Jensen, Naturstyrelsen, forbliver som repræsentant i Bøllingsøgruppenefter omstruk- 



   tureringer 

 - oversejlet ved borde og bænke pladsen I den sydlige ende af søen, drpoppes. 

   For meget arbejde (bøvl) med opstilling og nedtagning, i forhold til behov 

 - næste møde i gruppen: onsdag d. 20/9-2019 kl.: 17:00 

 

7. Næste LR møde: 

- Mandag d. 27. Maj kl. 19:00 hos Nanna,  Sinding Hedevej 39 

 

 

8. Tilføjelse til referat fra mødet 9. januar 2019 om bevilling af 500 kr. til Børns vilkår. 

- vi godkendte bevillingen af de kr. 500 

- diskussion af anmodning fra Mette Thue vedr. Musikundervisning. Og om Lokalrådet i den henseende  

  kan/vil lægge navn til. 

  Vi blev enige om at man skal forsøge om man kan gå via Krabasken i forhold til at få en forening bag sig. 

  Ejner giver Mette besked. 

- Fælles kalender: 

 - de forskellige Lokalråd i området opfordres til at sende information til hinanden om kommende  

    begivenheder af almen interesse 

 

9. Eventuelt: 

 - en fællesprinter blev diskuteret igen 

   Ejner spørger vores købmand om man vil kunne lave en ordning her. 

 

 

 

 

 


