
Referat Borgermøde mandag 20. marts 2017 i Gjern Kulturhus GKIC 
 

Knap 100 fremmødte Gjernborgere. 

Ejvind Svejstrup blev valgt til dirigent. 

Peter Sehested referent. 

 

Lokalrådets arbejde ved Formand Vagn Brostrup 

 

Orientering om lokalrådets arbejde i det forgangne år. 

Gjern har fået Marie Søgaard Bang, SK til ny byplanansvarlig, som desværre har fået job i Viborg. 

 

Teglværksgrunden: Nu sker der endelig noget. Hidtil gældende lokalplan er ændret, så det nu er 

muligt at føre planerne ud i livet. Planen har været i nabohøring. I april starter kommunen med at 

omdanne området til et rekreativt område. Der bliver etableret en kort mountainbike rute, 

madpakkehus, bålplads og flere stier. Arbejdet forventes afsluttet sidst på året. 

 

Lokalrådet har igen-igen forsøgt at få kommunen til at forlænge cykelstien fra Herredsvejen frem til 

skolen, dog uden held. 

Påpeget behovet for mulighed for at etablere erhvervsgrunde i Gjern. 

Lokalrådet har opfordret SK til at passe offentlige arealer i Gjern by bedre. Gentager opfordringen. 

 

Lokalrådet har været med i processen om dannelsen af GAU. Har i samarbejde med GAU og 

Arkitema søgt midler i erhvervsstyrelsen, men har fået afslag. GAU har fået 325.000 kr. fra 

Silkeborg Kommune til arbejdet med det spændende projekt ”Naturby Gjern”!  

 

Har indstillet Vågekonerne til frivilligpris.  Bevilget! 

 

2017 er valgår til lokalrådet, der følger terminen for Kommunevalgene. Interesserede, som ønsker at 

opstille til lokalrådet, opfordres til at melde sig. 

 

Fremlægning af regnskab 

Jørgen Krog (kasserer) fremlagde regnskabet for 2016. Lokalrådene får hvert år 6000 kr. fra 

kommunen. I 2016 er der et underskud på knap 100 kr.  Aktiver pr. 31.12.2016: 2375,- kr. 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Regnskab revideret og godkendt. 

Revisorer Ove Madsen & Tage Frank blev genvalgt. 

Revisor suppleant Steen Andersen blev genvalgt. 

 

Der var ingen indkomne forslag 

 

Kommuneplan 2017 – 2028 

Jarl Gorridsen og Marie Sølgaard Bang gennemgik de ændringer, der er lagt op til i Gjern-området. 

Arealet med byggegrunde reduceres med ca. 4 ha. De næste 12 år forventes der bygget 80 huse. Der 

er 15 ha. afsat til byudvikling med boliger. 1,7 ha. til erhvervs byggeri. 

Opfordring fra salen: ”Få nu den cykelsti gjort færdig fra Herredsvejen og hen til skolen!” (applaus) 

Kommuneplanen er i offentlig høring frem til 2. april 2017. 



Kommuneplanen vedtages og offentliggøres hen over sommeren. 

Ny cykel og trafikplan sendes i høring. 

Nedlagt genbrugsplads: Pt. udarbejdes lokalplan for indretning til Søhøjlandets Landbrugsmuseum. 

 

Under den efterfølgende diskussion kom der forskellige ønsker og kommentarer fra salen. Der blev 

fremsat ønske om badevand i Gjern, som der er i Resenbro. Der blev også spurgt ind til 

plejehjemmets fremtid. Ivan Greve oplyste, at der ikke er planer om ændringer på området. 

 

GAU 

I samarbejdet med Arkitema har GAU afholdt workshop, hvor lokale borgere med deltog. 

Hovedformålet er at øge interessen for øget bosætning. 

 

Naturby Gjern: Der er nedsat 5 arbejdsgrupper, der arbejder med ideer til byudvikling, 

forskønnelse og markedsføring af byen. 

 

1. ”Tømrergruppen”: Jakob Ebbesen fortalte, at den 6.- 7. maj og 2 uger frem vil ”naturen” 

komme ind i den gamle bymidte, hvor der ”plantes” 29 store træer, lægges flere tons rullegræs 

ud samt barkflis. Det bliver spændende at se, hvordan den gamle midtby ved bageren tager sig 

ud, når naturen kommer ind i byen. 

 

2. ”Skolegruppen”: Skoleleder Tine Sax fra Gjern Skole fortalte kort om skolens involvering i 

Naturby Gjern. Temaet hedder: Natur-lig-Vis. I 5. klasse har de lavet en procesvæg, hvor der 

genereres ideer. Børnene arbejder meget engageret. 

 

3. ”Kunst og Gørtleri”: Der er også en arbejdsgruppe, der arbejder med kunst hos Den Jyske 

Gørtler i Søndergade. De skal stå for natur og byrumsudsmykning, som skal fremstå som en 

skulpturel forlængelse af landskabet omkring Gjern - helt ind i byen. Denne gruppe er 

interesseret i at få et par medlemmer mere - samt at få input til Gjerns nye vartegn/byvåben. 

 

4. Savværksgruppen arbejder på at få lavet en mobil enhed a la en folde-ud-bolig. Denne gruppe 

kan også bruge mere hjælp, hvis der er interesserede. 

 

5. Formidlingsgruppen dokumenterer og informerer undervejs. Der bliver opsat et info-tv hos 

SPAR, og der uddeles foldere til alle husstande samt lave skilte og bannere. 

Der planlægges en event den 11. maj kl. 16.00. Her er der også brug for hjælpere. 

 

Cille fra Arkitema informerede endvidere om det videre forløb. Målet er En fysisk helhedsplan for 

Gjern med tegninger, visualiseringer, nedslagsområder og prototyper i stor størrelse. Alt dette skal 

ende ud med deltagelse i Folkemødet på Bornholm i juni måned. På baggrund af det udarbejde 

materiale skal der søges penge til realisering af projekterne. Det lyder vildt spændende. 

 

Flere af GAU’s medlemmer kom med opfordringer til at holde liv i projektet og deltage aktivt og 

hjælpe hinanden. Gjern er kommet med i ”min landsby”-app. Hvis ikke du allerede har fået den 

installeret, så se at få det gjort, det er her, du kan se, hvad der sker i Gjern, samt på Gjern.dk. 

 

Indlæg og orientering om GAU kan ses på Gjern Lokal TV. 

 

Referenter:  

http://www.gjernlokaltv.dk/

