
Referat Borgermøde mandag 20. marts 2017 i Gjern Kulturhus 
 
Ca. 90 deltagere til mødet.   Ejvind Svejstrup vagt til dirigent.   Peter Sehested referent. 
 

Formanden Vagn Brostrup orienterede om hvad lokalrådet har arbejdet med i det forgangne år. 
Gjern har fået Marie Søgaard Bang som byplanansvarlig – har desværre 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 stater kommunen med at 
omdanne området til et mere rekreativt område. Der bliver etableret en kort mountainbike rute og 
”pumptrack”, madpakkehus, bålplads og stier, arbejdet forventes afsluttet sidst på året. 
Lokalrådet har ”igen igen” forsøgt at få kommunen til at forlænge cykelstien fra Herredsvejen til 
skolen da det nye bycenter med intensiv trafik, giver farlige situationer for især ”bløde trafikanter”. 
Påpeget behovet for mulighed for at etablere erhvervsgrunde. 
Opfordret til at offentlige arealer i Gjern kan passes bedre især græsslåning. 
Lokalrådet har været med i processen om dannelsen af Gau ApS. 
Gau ApS, Lokalrådet og Mogens Knudsen, Nærdemokrati.dk søgte midler i Erhvervsstyrelsen til 
Turistsamarbejde i Gjern og omegn – desværre afslag! 
Lokalrådet har samarbejdet med Gau og Arkitema om ansøgning til Silkeborg Kommune om 
bevilling på 325.000 kr. plus moms til et pilotprojekt, hvor Gau og Arkitema udarbejder 
masterplanen ”Naturby Gjern”.  Bevilliget! 
Har indstillet Vågekonerne til frivilligpris.   Bevilliget! 
2017 er valgår til lokalrådet. Evt. interesserede i at stille op til lokalrådet opfordres til at melde sig. 
Normal vis er lokalrådet selvsupplerende. 
Regnskab v. Jørgen Krog (kasserer). Lokalrådene får hvert år 6000 kr. fra kommunen. 2016 fik vi 
underskud på knap 100 kr.  Aktiver pr. 31.12.2016: 2375. kr. 
Regnskab revideret og godkendt. 
Revisorer Ove Madsen & Tage Frank – Genvalgt! 
Revisor suppleant Steen Andersen – Genvalgt! 
 

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!” 
Kommuneplanen er i offentlig høring frem til 2. april. - Vedtages og offentliggøres hen over 
sommeren. 
Ny cykel- og trafikplan sendes i høring. 
Gammel genbrugsplads, Lille Amerika 19 - over for Days: Der udarbejdes pt. lokalplan for 
indretning af Søhøjlandets Landbrugsmuseum i de bygninger, der tidligere var Materialegården. 
 

GAU ApS: Der har været afholdt Workshop med Arkitema og lokale borgere. 
Hoveformål – øge interessen for øget bosætning. 
Naturby Gjern: Der er nedsat 4 arbejdsgrupper der arbejder med ideer til byudvikling – 
forskønnelse og markedsføring af byen. 
Event: Gau Aps og Arkitema vil 6. – 7. maj og 2 uger frem bringe ”naturen” ind i den gamle bymidte 
ved bageren (store træer i palle-træcontainere, mange tons rullegræs, barkflis mm.) 
Indlæg og orientering om GAU kan ses på Gjern Lokal TV 
 

referent  

http://www.dirtbuilders.com/single-post/2015/12/14/Pumptrack-opgradering-Slagelse-Bike-Park
http://newsbreak.dk/bilerne-skal-for-fremtiden-koere-langsommere-i-byerne/
http://gau-aps.dk/
http://naerdemokrati.dk/
http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/9967
http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/11398
https://www.google.dk/maps/place/Lille+Amerika+19,+8883+Gjern/@56.2159428,9.723452,557m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x464c0afce14d8565:0x5f95090e02374cc6!8m2!3d56.214863!4d9.723849
http://www.landbrugs-museum.dk/
http://www.gjernlokaltv.dk/naturby-gjern/
http://www.gjernlokaltv.dk/

