Sjelle Bylaug
Formandens beretning, generalforsamling 20. februar 2018
 Bestyrelsens arbejde
o Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder, hvis indhold hovedsagligt har omhandlet:
Trafik, samt ide om plantning af træallé ved Langelinie.
Fællesmøde om fremadrettet strategi for byudvikling, som nævnt i sidste års beretning valgte formanden at udsætte til 2018. Dette var med baggrund i en ansøgning
fra Wedelslund Gods om anlæg af motorracerbane ved Godset.
Bestyrelsen har drøftet forslag fra borger om udarbejdelse af en ”Sjelle Folder”.
Denne folder er nu tilgængelig på Sjelle.dk
Dagsordner, referater, mv. er udsendt elektronisk via nyhedsbrev og kan findes på
Sjelle.dk
o Skt. Hans og årets Sjelle Borger 2017
Bylauget har afholdt Skt. Hans fest / bål og kåret årets Sjelle Borger.
Årets Sjelle Borger 2017 blev Ivan og Birthe fra Nørregårdsvej.
o Trafikudvalg
Trafikudvalget som består af: Ingelise, Birthe, Anders, Leif, Kim Zita og Bjørn
Udvalget har afholdt fire møder. Udvalgets prioriteringsliste er 1: Reparation af fortovene, Hastighedsregulering, Gadelys ved læskure på Langelinie, Gennemførsel af
Cykelsti langs Langelinie.
Udvalget har drøftet trafikproblemerne i Sjelle (Voldbyvej) med Skanderborg Kommune. Resultatet er nu, at Skanderborg Kommune har udarbejdet en trafikplan for
fartdæmpning i byen, som orienteret om under spisningen her i aften.
Et forslag om beplantning af træer langs Langelinie, som trafikudvalget i samarbejde
med Landsbyrådet i Herskind-Skivholme med os som ansvarlig, er endnu ikke helt
afklaret.
Udvalgets dagsordner og referater er udsendt elektronisk via nyhedsbrevene og findes på sjelle.dk
Udvalget har sammen med Bylauget deltaget i Skanderborg Kommunes møde om
Skanderborg Kommunes planproces om landsbyudviklingen.
o Projekt Motorracerbane ved Wedelslund
Som nævnt i beretningen sidste år, kontaktede Bylaugets formand Skanderborg
Kommune vedr. projekt om Motorracerbane ved Wedelslund. Det blev nævnt i beretningen, at Bylaugets bestyrelse ikke ville tage stilling i forhold til ”det at være for
eller imod” en motorracerbane. Bylauget ønskede agtindsigt i sagen, og ville arbejde
for, at borgerne i Sjelle og omegn blev informeret og hørt om projektet ved f.eks. høring ved ny lokalplan og eller borgermøde.
Bylauget ønskede fakta oplyst om trafikale-, støjmæssige og natursige belastninger
og i hvilket omfang disse kan / skal løses. Projekters forløb og udvikling kunne følges på sjelle.dk og på facebook.
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Det stod hurtigt Bylauget klart, at borgerne i Sjelle var delt i forhold til projektet.
Derfor satte Bylauget sig også for, at rette fokus mod de faktuelle oplysninger som
tidligere nævnt i beretningen.
Der var stor presseomtale om sagen, og der gik hurtigt ”politik” i sagen, da de politiske udvalg og medlemmer i byrådet ikke var orienteret om sagen.
Bylauget, og især Bylaugets formand blev i den forbindelse opfattet som at være
modstander af projektet.
jeg kan slå helt fast at Bylauget og Bylaugets formand ikke tog stilling i sagen, men
efterlevede sidste års vedtagne beretning, citat: ”Bylaugets bestyrelse tager ikke stilling i forhold til at være for eller imod en motorracerbane, men ønsker agtindsigt i
sagen, og vil arbejde for, at borgerne i Sjelle og omegn bliver informeret og hørt om
projektet ved f.eks. høring ved ny lokalplan og eller borgermøde.
Bylauget ønsker fakta oplyst om trafikale-, støjmæssige og natursige belastninger og
i hvilket omfang disse kan / skal løses”.
Som de fleste bekendt, gik borgene i Skovby på barrikaderne, og det endte med af
Wedelslund Gods trak sin ansøgning hos Skanderborg Kommune.
Sjelle.dk, Nyhedsbrev og Facebook
Sjelle.dk er en hjemmeside som retter sig til borgerne i Sjelle By og omegn. Hjemmesiden drives af Sjelle Bylaug og udelukkende ved frivillig arbejdskraft.
Hjemmesiden servicerer også Sjelle Vandværk og Sjelle Forsamlingshus.
Finansieringen af hjemmesiden sker ved frivillige bidrag og ved kontingent. Frivillige bidrag er på kr. 50,- og kontingent er på kr. 50,- Indbetaling kan ske til Sjelle.dk
konto, eller kontant, som f.eks. her på generalforsamlingen. Regnskab for Sjelle.dk
fremlægges selvfølgelig på Sjelle Bylaugs årlige generalforsamling til drøftelse og
godkendelse.
I april 2016 begyndte Sjelle.dk at udsende elektroniske Nyhedsbreve. Via hjemmesiden sjelle.dk kan der tilmeldes / afmeldes til dette nyhedsbrev. P.t er der 98 mailadresser tilknyttet Sjelle.dk’s nyhedsbrev.
Sjelle Bylaug har også en Facebook profil. Til denne er Nyhederne fra Sjelle.dk /
Nyhedsbrevene linket..
Der skal lyde en stor opfordring til at støtte vores hjemmeside via frivillige beløb og
betaling af årligt kontingent. Du er også meget velkommen til at indgå i det praktiske
arbejde på hjemmesiden.
P.t. er der stort behov for hjælp til nyt layout.


Bestyrelsen Fremtidige arbejde
o Fremadrettet vil Fokus stadig være på trafik og tilgængelighed i og omkring Sjelle
By og omegn.
o I forlængelse af tidligere projekt ”Fra Landsbyafvikling til Landsbyudvikling” og
den ny kommuneplan vil Bylauget tage initiativ til at få drøftet en fremadrettet strategi for byens og områdets udvikling.
Tanken er at der mellem byens bestyrelser, interessegrupper, virksomheder og lodsejere og udlejere afholdes et visionært fællesmøde som forberedelse til kommende
borgermøder.
Forslag til deltagelse på visionært fællesmøde er tænkt:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Forsamlingshuset
Vandværk
Sjelle mark / Fremad
Grundejerforeninger
Menighedsråd
Bylaug
Virksomheder
Lodsejer og Udlejere

o Bylauget – vil i det omfang det praktisk er muligt – lade sig repræsentere i Landsbysamvirket møder og aktiviteter for at støtte sammenholdet landsbyerne imellem og
opretholde den kommunale indflydelse.
o Aktuelt vil Bylauget vedholdende fastholde, at det bliver muligt for borgerne i Sjelle
By og omegn, at få indsigt i og høringsret i ændringer og nye tiltag.
o Traditionens tro vil Bylauget afholde den årlige Skt. Hansfest med kåring af årets
Sjelle Borger. Forslag til Årets Sjelleborger bedes oplyst i fortrolighed til Bylaugets
formand inden 1. maj.

 Afsluttende bemærkninger
o Afslutningsvis retter formanden en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og trafikudvalget for deres store indsats, såvel sammen som individuelt.
Stor tak til Birthe og Kim for husly og skøn forplejning til Bylaugets bestyrelsesmøder.
Stor tak til trafikudvalget og trafikudvalgets arbejdsgruppe med renovering af fortovene.
Tak til Zita for billedmæssig opbakning på Sjelle.dk og Facebookprofilen
Tak til Birthe på Nørregårdsvej, for ”Sjelle Pjecen”.
Tusind tak til Sjelle Forsamlingshus for at de vil huse os ved generalforsamlingerne,
Tak for mad, tak for kage og kaffe.
Og til sidst, tusind tak til de som har givet et frivilligt bidrag og til de som har betalt
kontingent for 2017, og tak til jer som betaler inden så længe for 2018.

Sjelle den 20. februar 2018, Steen Andersen Frøslev, Formand
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