
     Gjern den 25. februar 2014 

Tilstede: 

Ejvind Kjøge Svejstrup, Peter Sehested, Jens H. Poulsen, Ole Dahl, Vagn Brostrup Jensen og Gerda 
Holm. 

 

Referat fra Lokalrådsmøde, mandag d. 5. maj 
I Gjern Kultur og Idrætscenter 

 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Rettelse: Helge Kromand informerede om Landbrugsmuseet. 
                  Hele den nuværende genbrugsplads ligger i et område med fredskov. 
 Herefter blev referatet godkendt. 
Pkt.2. Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt. 
Pkt.3. Evaluering af Borgermøde. 
 Tilfredshed med mødet, men næste år skal vi ikke bruge så meget plads til 
 at annoncere. 
Pkt.4 Tingbakken, etape 3. 
 Jarl Gorridsen har udtalt at de overvejer at flytte regnvandsbassinet over på den 
 anden side af Hornvej. En sådan beslutning vil medføre en ny høringsrunde og vil 
 som konsekvens have at der sandsynligvis ikke bliver byggemodnet i år. 
 Vagn vil skive en mail til Jarl Gorridsen for at lægge pres på en snarlig byggemodning. 
Pkt.5 Landbrugsmuseet, handlingsplan. 
 Lokalrådet beslutter at støtte projektet ved positiv omhandle men ingen konkret 
 handling fra rådets side. Vi kan evt. foreslå at museets forening tager kontakt til 
 Hanne Levring. 
Pkt.6 Teglværksgrunden. 
 Den grus der skal bruges til reparation af stien er endnu ikke leveret. 
 Informationstavle til Teglværksgrunden er under udarbejdelse. 
 Vagn ringer til Poul Erik Tystrup for at få en tavle ”opsætning” + navneskilt til 
 Teglværksstien + forbudsskilte: ridning forbudt, cykling forbudt. 
Pkt.7 Cykelsti på Søndergade. 
 Vi har indtryk af at kommunen har forstået ønsket ang. cykelstiens placering. 
 Vagn kontakter Mette Vissing for at understrege ønsket og gentage at vi ønsker 
 blå farve på Vidhøjvej og Herredsvej hvor cykelstien krydser. 
 Vagn kontakter Ole Knudsen og Ejvind taler med Comfil. 
 



 
Pkt.8 Dårlige fortove. 
 Alle fortove vi har diskuteret er indberettet af Jens. 
Pkt.9 Børnehavegrunden 
 Vi vil opfordre Svend til at ta’ kontakt til Silkeborg boligselskab. 
 Falkenlundvej, lokalrådet er positiv overfor ideen om at udstykke parcelhusgrunde 
 på jorden, Vagn afsender svar tilbage. 
 Fussingsig erhvervsgrunde er gået på tvangsauktion, vi satser på at Sparekassen får 
 ryddet op. 
Pkt.10 www.gjern.dk, er snart færdig til overdragelse, lokalrådet beholder det foreløbig  
 Men vi får behov for økonomisk støtte. Vi ta’r et møde med Paw (borgerforeningen)  
 og evt. en IT- interesseret til den tid. 
Pkt.11 Korte meddelelser. 
 Brev fra borgmesteren: ” Fremtidens Silkeborg kommune”, folder udleveret. 
 Gerda sender mail til Mette Vissing om at vi ønsker at bevare det nuværende anlæg 
 Ved bageren og et forslag om at få lavet bakker som byport/varetegn for Gjern. 
Pkt. 12 Nyt fra div. Udvalg. 
 Ingen nyheder. 
Pkt.13 PR 
 Indlæg til Stafetten, Gerda 
 Næste indlæg skrives af Jens. 
Pkt.14 Forslag til dagsorden til næste møde. 
 Kamuflering af rensningsbassin (forsøgsanlæg) 

Invitere Frede Lundgaard Madsen til at informere om byggeprojekter og 
forsøgsanlæg 

Pkt.15 Evt. 
 Ingen punkter.  
 
 
    Referent Gerda Holm 


