
Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 21.8.2017 kl. 19.00 i GKIC 

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

 

Dagsorden. 

Diskussion med GAU’s bestyrelsesrepræsentant(er) om Lokalrådets deltagelse i 
landsbyklynge samarbejde med Sorring og Voel (ca. 30 min.) 

Steen Andersen, der deltog i mødet den første halve time uden for 
dagsordenpunkterne, oplyste, at Gau’s stand på Folkemødet på Bornholm i det 
mobile Naturhus, var velbesøgt. Der var stor interesse for beboelsesvognen. Gau 
ejer rettighederne til vognen. Der vil blive afholdt møde med lokale håndværkere for 
at finde ud af, om nogen er interesseret i at stå for produktion ved evt.’e 
bestillinger. På Folkemødet var der en paneldiskussion om ”Udvikling i 
Landdistrikterne”, hvor bl.a. Steen Vindum deltog.  

Rigmor Frederiksen har tegnet logo for ”Naturby Gjern”. Der er endnu ikke lavet en 
egentlig produktion af dette logo. Sille fra Arkitema har startet eget firma sammen 
med 2 nyuddannede. Hun (Sille) arbejder således ikke for Arkitema længere. 
Naturby Gjern bliver beskrevet (dokumenteret) inden for de næste 3 uger. Man 
havde kontakt til Steen Vindum på Folkemødet, idet det tidligere er aftalt, at der 
skulle være fokus på salg af byggegrunde i bl.a. Gjern. Steen Vindum henviste til 
Udviklingschefen for Silkeborg kommune, Kres Pilgaard. 

Gau’s fremtidige fokusområdet bliver Gjern midtby (den gamle) samt cykelsti 
(Søndergade fra Herredsvejen og hen til skolen). 

Der er fortsat timer i MBBL-bevillingen til rådighed for Mogens Knudsen. Aftalt, at 
Gau snarest skal komme med oplæg til et konkret projekt, som Mogens Knudsen 
skal søge penge til i relevante fonde. Mogens Knudsen skal ligeledes senere på året 
udfærdige afrapporteringen til ministeriet. 

1. Valg af referent 
Ejvind valgt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Kristian Nielsen skal gøres opmærksom på, at den gamle sti, der hvor der skal 
laves rørunderføring, skal udbedres. 
Det er Bevaringsforeningen v. Vagn Brostrup, der har lavet oplæg til 
infostanderen med fotos lånt af Lokalhistorisk Arkiv. 



3. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

4. Gjern i Landsbyklynge samarbejde med Sorring og Voel 
”skudt til hjørnespark”, idet vi pt. Ikke kan ”gabe over mere”. Byens borgere 
har krav på at se, at der sker noget praktisk m.h.t. Gau (at det ikke bare er ord 
uden handling). 

5. GAU ApS – info v. Ole Dahl 
Johannes Berggren står for infotavlen v. købmanden. Ole sørger for kontakt til 
Johannes om indvielse af Teglværksgrunden. 
Arkitema har inden for de næste 3 uger lovet GAU den færdige rapport om 
Naturby Gjern indeholdende udspecificerede nedslagspunkter. 

6. Teglværksgrunden – Indvielse den 2. september 2017 kl. 10 -12  v. Jørgen Krog. 
Jørgen står for oplæg til, hvad der skal gøres. 

7. Valg til Lokalrådet 2017.09.11 
Susi, Gerda og måske Ole genopstiller ikke. Vi skal have fundet nye 
kandidater. 

8. Korte meddelelser siden sidst. 
Gerda har fået svar fra Silkeborg kommune vedr. indsigelse mod trafikplanen. 
Man vil kigge på belysning ved XL-byg (over Søndergade). Cykelstien (fra 
Herredsvejen og hen til Gjern skole) bliver ikke prioriteret af Silkeborg 
kommune. 
Jørgen har også fået afslag på at vi får fjernet zone-skiltet ved udkørlen fra 
pladsen i midtbyen, som hindrer udsynet. 
Vagn og Peter ta’r til 1) møde 11. sept. vedr. temaet ”Fælles om at gøre det 
godt for alle at bo i Silkeborg” inviteret af Samskabelsesrådet (underudvalg i 
Nærdemokratiudvalget) + 2) temamøde i Nærdemokratiudvalget d. 30. august 
kl. 16 – 19, hvor de den første time kan mødes med vores nye 
byplanansvarlige Ejler Toft Jensen. 

9. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 
Troldhøj (naturbørnehaven) flytter til Gjern Børnehus i Søndergade så snart 
udvidelsen til 5 mill. kr. er taget i brug. Gjern Børnehus kan da rumme 22 
vuggestuebørn og 90 børnehavebørn.  
Samtidig har en privat udbyder (Anne Mette Sørensen) meddelt, at hun vil 
åbne en privat daginstitution i naturbørnehavens lokaler, hvis lokalerne kan 
overtages. 



Silkeborg kommune har planlagt at lave et helleanlæg ved Søndergades 
udmunding i Hammelvej (for at lave en mere trafiksikker skolevej) – der er 
ikke fastlagt en tidsplan, men projektet er indeholdt i ”Cyklingshandlingsplan 
2017” 
Alle selvejende institutioner (herunder GKIC) har fået forlænget deres 
kontrakter frem til d. 31/12 – 18. 
Fårvang ældrecenter har fået bevilliget penge til nyt ”Leve bo køkken”. 
Landsbyfornyelse – her er der fortsat en pulje til nedrivning af faldefærdige 
bygninger. Der er udarbejdet vandløbsregulativ for 19 vandløb heraf 1 
søregulativ (midtbassin Silkeborg Langsø). 

10. PR – Stafetten mv. 
Ikke aktuelt. 

11. Dagsordenpunkter til næste møde mandag den 18. september 2017. 
Sædvanlige samt ”Valg til Lokalråd” 

12. Eventuelt. 
Intet. 

                                                      Ref.  Ejvind K. Svejstrup 
 


