
Tilstede: Ejvind Kjøge Svejstrup, Peter Sehested, Susi Lyngholm, Gerda Holm, ole Dahl, Jørgen 
Krog og Vagn Brostrup Jensen. 
 
Referat fra Lokalrådsmøde mandag 28. september i GKIC 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
3. Indkaldelse af suppleant (for Jens) 
Jørgen Krog er indkaldt som suppleant for Jens. Jens vil fortsat gerne lave regnskab for GAU og 
Lokalrådet. 
 
1. Status på GAU, www.gjern.dk og Teglværksgrunden 
 
GAU: Gerda evaluerede workshoppen i lørdag i GKIC. Hun mente, at der skulle kigges på 
målsætningen for GAU, da den var uklar. Næste møde i initiativgruppen til GAU er den 6. oktober 
kl. 16.00. 
 
www.gjern.dk: Ole oplyste, at han har ”finpudsningsmøde” med Thomas i denne uge. Desuden 
sender han besked til foreningerne om, at skrive en kort tekst om deres forening. 
 
Teglværksgrunden: Der har været møde med Kristian fra Silkeborg Kommune.  
Der er aftalt følgende:  

• Jorden udjævnes på toppen 
• Sti ned fra toppen 
• Der skal fældes nogle træer 
• En del af plateauet er slået og gjort klar til at der skal spredes jord på arealet. 
• Pris 135.000 kr. 

 
Arbejdsdag lørdag den 10. oktober kl. 9.00. Her skal der køres flis ud samt fjernes noget affald og 
køres lidt jord på, hvis det er nødvendigt. 
 
2. Korte meddelelser siden sidst 
Ingen 
 
3. Forespørgsel om forbedring af trafiksikkerheden for de bløde trafikanter 
 
Vagn retter henvendelse til Vej og Trafik i Silkeborg Kommune vedr. fodgængerfelt på Østergade 
samt videreførelse af cykelsti fra Skannerup til Gjern Skole. 
 

http://www.gjern.dk/
http://www.gjen.dk/


4. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg 
Forslag om ny affaldsplan er til godkendelse i byrådet dd. Det samme gælder for udkast til fælles 
regulativ for offentlige vandløb og søer, som derefter kommer i 8 ugers offentlig høring. Jørgen 
informerede om, at der kommer en ny leder for Borgerservice og Kulturforvaltningen i Silkeborg 
Kommune fra 1. januar 2016. 
Gerda oplyste, at der for Børne- og ungeudvalget er en ny skolestruktur på vej med 9 
skoledistrikter i Silkeborg kommune. Gjern Skole kommer i distrikt med Sorring, Voel og Fårvang. 
Gjern Skoles bestyrelse er ikke negativt stemt over for planen. Nogle tænker, om det er en måde, 
hvor det bliver muligt at snige nye skolelukninger ind. 
 
5. PR 
Deadline for Stafetten er først efter næste lokalrådsmøde. 
 
6. Dagsordenpunkter til næste møde  
De sædvanlige punkter samt cykelsti fra Skannerup til Gjern Skole samt status på www.Gjern.dk 
 
7. Eventuelt 
Skal der findes en anden dag for afholdelse af lokalrådsmøder, da de pt. ofte er sammenfaldende 
med byrådsmøderne i Silkeborg kommune. Venter til næste år med ændringer. 
Der afholdes julefrokost samtidigt med årets sidste lokalrådsmøde mandag 30. november. 
 
 
Referent: Susi Lyngholm 
 
  


