
Tilstede: Vagn Brostrup Jensen, Peter Sehested, Susi Lyngholm, Jørgen Krog, Ejvind K. Svejstrup. 

Fraværende: Gerda Holm, Ole Dahl. 

 

Referat af Lokalrådsmøde mandag d. 22 februar 2016 i GKIC 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt med den ændring, at ” fitnessafdelingen ” ikke ønsker at blive godkendt som selvstændig 
forening ( og dermed bl.a. få lokale- & medlemstilskud fra Silkeborg kommune ). 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt - + ekstra pkt. 3a  ” ny kasserer ”. 

Pkt. 3. Regnskab. 

Årets resultat i Lokalrådsregi er på kr. 2.224,93 – indestående er kr. 2.556,68 

Der er et indestående på GAU kontoen på kr. 88.897,33. Jens har ført GAU kontoen ind over Lokalrådets 
regnskab. 

Pkt. 3a. Ny kasserer.  

Aftalt at Jørgen Krog bliver ny midlertidig kasserer, og at han deler regnskaberne op, så der er 2 regnskaber 
– men begge ført i Lokalrådets regi. Jørgen henter regnskabsbilag hos Jens Poulsen. 

Pkt. 4. Borgermøde d. 16. marts 2016, annonce m.m. 

Vagn indrykker annonce i Kjellerup Tidende. Mette Vissing, byansvarlig, vil redegøre for den kommende 
kommuneplan.  

Pkt. 5. Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps. 

Steen Andersen vil redegøre for GAU på Borgermødet. 

Pkt. 6. www.Gjern.dk 

Vagn ta’r kontakt til Thomas Roswald m.h.t. på den endelige opsætning af hjemmesiden. Thomas Roswald 
har faktureret GAU kontoen for at sætte sig ind i ” Jumla systemet/opsætningen” uden at det dermed er 
besluttet, at det er sådan, at hjemmesiden skal laves. 

Pkt. 7. Teglværksgrunden – udvalg v. Jørgen Krogh. 

Ad pkt. 9a i sidste referat. ” laug ” ændres til udvalg under lokalrådet. Udvalget består p.t. af Jørgen Krog, 
Peter Sehested, Vagn Brostrup, Søren Pedersen ( MTB ), og Susi vil også gerne være med. Søren P. laver 

http://www.gjern.dk/


kort og projektbeskrivelse til Silkeborg kommune. Jørgen ta’r kontakt til Kristian Nielsen, Silkeborg 
kommune, vedr. hvilke krav han stiller til området. Endvidere spørgsmål om vi kan få adgang til vand og el. 
Der er en foreløbig aftale om møde med Kristian d. 3 eller 4 marts, hvor Jørgen, Søren og evt. Susi delta’r. 

Pkt. 8. Korte meddelelser siden sidst. 

Vagn skal give retursvar til Ivan Greve, Sorring Lokalråd, om at vi ønsker at deltage i mødet vedr. 
beskyttelse af drikkevand.  Ejvind vil gerne deltage i mødet torsdag d. 7 april. Må desværre melde fra, så vi 
skal have en anden med til mødet. 

Tirsdag d. 1/3 afholder Region Midt møde om ”forslag til råstofområde Fårvang syd”. Kort fortalt er der jf. 
regionen udfundet en del sand og grus i området mellem A 26 og Nårupvej/Trehøjevej  til Vejlmosevej, hvor 
der måske kan blive tale om at etablere grusgrav, hvis nogen af lodsejerne er interesseret i dette – og hvis 
det kan svare sig for en evt. entreprenør. Ejvind deltager i mødet. 

Pkt. 9. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 

Vagn har meldt sig til formandsmøde for Lokalrådene i morgen (d. 23/2). 

Silkeborg byråd har ved byrådsmøde d. 18/1 bevilliget 4 mio. til udbygning af Gjern Børnegård på 
Søndergade (m.h.p. at lukke ”skovbørnehaven”, der er i dårlig bygningsmæssig stand). 

Susi gjorde opmærksom på, at der er en ”pulje til Landbyfornyelse” hvor der kan søges penge til nedrivelse 
af dårligt vedligeholdte bygninger. Vi kunne ikke umiddelbart komme i tanke om nogen. 

Sundhed og forebyggelse. Tandklinikken ved Fårvang skole har fået ændret status til ”forebyggelse”. De må 
således ikke længere lave behandlinger. Tandlægeklinikken ved Gjern skole har uændret status. 

Pkt. 10. PR 

Intet. 

Pkt. 11. Dagsordenpunkter til næste møde. 

Borgermødet er fastlagt. 

Til mødet d. 18/4 skal der være de sædvanlige punkter + opfølgning fra Borgermødet. 

Pkt. 12. Evt. 

Intet. 

 

                                                             Ref.       Ejvind K. Svejstrup 


