
Silkeborg Kommune 
Økonomi- og Erhvervsudvalget 
att. direktør Hanne Ahrens 
 
Ansøgning om kommunal medfinansiering af 
projekt Gjern Almennyttige Udviklingsselskab - et værktøj til landsbyudvikling 
 
Hermed anmodes om at denne sag kan blive forelagt Økonomi og Erhvervsudvalget 
 
Gjern Lokalråd ønsker at styrke udviklingen i Gjern og omegn og vil derfor arbejde for at etablere 
et borgerdrevet almennyttigt udviklingsselskab. 
 
Vi håber på at kunne få gode erfaringer med at inddrage lokale kræfter til i højere grad at tage 
medansvar for udviklingen af vores område. Lykkes det, kan erfaringerne måske bruges i andre 
lokalområder i Silkeborg Kommune. 
 
Det kommende Gjern Almennyttige Udviklingsselskabs forretningsudvalg forventes at komme til at 
bestå af en række professionelle personer inden for jura, finansiering, revision og projektudvikling. 
Et Repræsentantskab af lokale foreninger, erhverv og institutioner skal sætte rammerne for 
Udviklingsselskabets virke. Finansiering af Udviklingsselskabets projekter forventes at ske gennem 
borgerandelstegning, privat finansiering, fundraising - offentlige og private m.v. 
 
Gjern Lokalråd har ansøgt Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter (MBBL) Landdistriktspuljen 
forsøgsprojekter 2015 om projektstøtte. Projektets budget for udvikling og opstart er 415.000 kr. 
 
Projektets chance for at modtage en bevilling fra Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter vil blive 
fremmet, hvis der foreligger en erklæring om vilje til medfinansiering fra Silkeborg Kommune samt 
en udtalelse om projektet fra Silkeborg Kommune.  
 
MBBL bevilliger ofte ca. 50 % af det ansøgte. Silkeborg Kommune ansøges derfor om 
medfinansiering på op til 50 %, 207.500 kr. 
 
Vi skal anmode om en tilkendegivelse fra Silkeborg kommune i januar, da sagsbehandlingen i 
MBBL formodentlig påbegyndes i januar.  
 
Ansøgningen er udarbejdet efter drøftelse mellem Gjern borgerforening, arbejdsgruppen for 
Gjerningsstedet (et påtænkt kulturhus), Gjern Kultur - og Idrætscenter, Gjern Idrætsforening, 
Gjern LokalTV, Gjern Natur og Gjern Lokalråd, som alle bakkede op om projektets idé. 
 
Vedhæftet: Ansøgning til Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Landdistriktspuljen 2015: 
Forsøgsprojekter Gjern Almennyttige Udviklingsselskab - et værktøj til landsbyudvikling 
 
Med venlig hilsen 
P.v.a. Gjern Lokalråd 
Vagn Brostrup Jensen 
Formand for Gjern Lokalråd 
Teglværksvej 16 
8883 Gjern 
Telf. 30255758  jensenhilmer@mail.dk 
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