
Tilstede: Vagn Brostrup Jensen, Jørgen Krog, Ole Dahl, Gerda Holm, Ejvind K. Svejstrup 
Peter Sehested og Susi Lyngholm 
 
          Referat af møde i Gjern Lokalråd afholdt 19. december 2016 i GKIC 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Der var en præcisering til punkt 5: De 40.000 kr. som Gjern Lokalråd skyder ind i GAU til betaling af 
konsulenttimer til Arkitema tages af tilskuddet fra Landdistriktspuljen 2015. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
3.  Vejstenene langs engene på Søndergade 
Vagn har ringet til SK flere gange. Det er kommunens folk, som slår græsset, og de har fjernet 
stenene. De ligger ”et eller andet sted”. Afventer… 
Da der er tale om kulturminder, henstiller Lokalrådet, at de kommer på plads igen. Vagn laver en 
skriftlig henvendelse til SK, hvor han vedlægger fotos fra GoggleMap, hvor vejstenenes placering 
kan ses. Vil opfordre kommunen til en ny procedure for græsslåning, det kunne være, at der slås 
græs rundt om vejestenene med buskrydder før græsslåning. 
Jørgen Krog gjorde opmærksom på, at den samme problemstilling findes på banestien, hvor 
kilometerstenene også forsvinder, men dem har SK lovet at beskytte efter henvendelse fra Gjern 
Lokalråd. 
 
4.  GAU ApS – gauaps.dk - fakturaer 
Når der skal betales fakturaer mv. og beløb skal tages med i regnskab mv. skal vi være 
opmærksomme på om vi taler priser inkl. eller ekskl. moms! 
Vi har et konkret tilfælde, hvor vi har regnet inkl. moms, medens modparten har regnet ekskl. 
moms.  
Det kræver, at Lokalrådet skal laver en forespørgsel med begrundelse til Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter om flytning af nogle tilskudsmidler fra ”etablering af netportal” til 
”konsulenttimer”. Susi tager kontakt til Ministeriet.  
 
Jørgen udleverede og gennemgik det foreløbige regnskab for 2016 til orientering. 
 
SK (Silkeborg Kommune) har bevilliget 325.000 kr. til GAU, så du kan arbejde videre med 
byudviklingen. Godt gået! Tillykke her fra Gjern Lokalråd! 
 
5. gjern.dk opdateres - hjemmesideudvalg? 
Vi skal huske at holde fast i, at gjern.dk er en ”paraply-hjemmeside”! Der blev nedsat et 
hjemmeside-udvalg, som består af: Peter, Gerda og Ejvind. 
GAU laver sin egen hjemmeside, som der linkes til fra gjern.dk. 
 
6. Fastlæggelse af dato for Borgermøde 2017  
Valg af dato faldt på mandag den 20. marts. Der havde Vagn fået forhåndstilsagn fra SK og Helga 
om at de kan deltage. Torben, GKIC havde ligeledes oplyst, at der var ledige lokaler. 



 
7. Henvendelser fra SK  
Handleplan om ensomhed blandt ældre. Vagn videresender henvendelsen fra SK til Ældresagen. 
 
Bybeskrivelse suppleret af fakta oplysninger - udkast til Kommuneplanforslaget. Vagn har indsendt 
kommentarer. Forslaget forventes at komme i høring igen senere, forhåbentlig i en mere 
”konkret” udgave. 
 
Trafiksikkerhedsplanen. Krydsene ved Holmstol er bevilliget. Krydset ved Skannerup er sat på 
fremadrettet. 
Desuden vil Lokalrådet indstille, at der kommer cyklistsymboler på kørebanen ved Herredsvejen, 
dette er ikke medtaget og ved Videhøjvej (dette er medtaget). Samt at cykelstien forlænges hen til 
skolen. 
Desuden ønskes der gadebelysning ved tømmerhandlen for at synliggøre fodgængere, da der kun 
er fortov på den ene side, og vejen derfor skal krydses. 
Børn der kommer fra Tingbakken kan have problemer med at komme over Søndergade ved 
Hornvej. Desuden kunne det være hensigtsmæssigt med et bump på Hornvej, hvor der er 
nedkørsel fra Tingbakken til banestien. 
Ejvind skriver og sender et høringssvar. 
 
8. Korte meddelelser siden sidst 
Intet 
 
9. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg 
Gerda, Børn & Unge-udvalget: Der er bevilliget 5 mil. ekstra til Gjern Børnegård. Chromebooks 
udleveres til alle elever fra 4. klasse i SK. 
Susi oplyste, at reglerne for terrænregulering langs Gudenåen skal ensrettes. Ifm. Natur- og 
Landbrugspakken er det besluttet, at der skal nedsættes et Vandråd. 
Der var intet nyt fra de øvrige udvalg. 
 
10. PR – Stafetten  
Næste deadline for Stafetten er den 6. februar. 
 
Pkt. 11. Dagsordenpunkter til næste møde mandag den 23. januar 2017 
Udover de ”faste” punkter: 
Planlægge dagsorden til borgermødet den 20. marts 2017. 
Teglværksgrunden. 
 
12. Eventuelt 
Teglværksgrunden: Jørgen Krog oplyste, at SK er i gang med at fælde træer på grunden. Kristian 
Nielsen, SK oplyste, at der stadig mangler tilladelser inden de kan gå i gang med arbejdet på 
grunden. Der har været enkelte indsigelser if. høringen. 
                                                                                       
 
Referent Susi Lyngholm 


