
 Gjern d. 24. 10. 2017  

Til stede: Peter Sehested, Ole Dahl, Sussi Lyngholm, Jørgen Krogh, Vagn Brostrup Jensen, Ejvind 

Kjøge Svejstrup, Gerda Holm. 

Referat af Lokalrådsmøde, mandag d. 23. oktober 2017 

Inden mødet startede havde vi besøg af Gjerns nye byplanansvarlige planlægger Ejler Toft Jensen, 

Team Åbent Land, Silkeborg Kommune. 

Ejler Toft Jensen gjorde et godt og tillidsfuldt indtryk, og vi fik afstemt hvad vi kan forvente af 

samarbejdet i fremtiden – her deltagelse i det årlige borgermøde til marts 2018. 

Vi havde forinden mødet givet Ejler Toft Jensen en bil-rundtur i Gjern, hvor vi fremviste byen og 

fortalte ham om de ønsker vi har til Kommunen om sammen at skabe en moderne natur-landsby 

med institutioner i topklasse, der skal kunne tiltrække nye bosættere til de ledige grunde. 

Ejler fortalte kort om Søhøjlandets Landbrugsmuseum, der nu afventer høringsperiode med 

høringsvar vedr. Landbrugsmuseum i Gjern før vedtagelse af ny lokalplan. Alt dette før de formelt 

kan overtage den gamle materielgårds bygninger Lille Amerika 19 ved den tidligere genbrugsplads 

– tidligst medio 2018. Desværre har der i den lange forhandlingsperiode været begået noget 

hærværk på de tomme bygninger. 

Fristen for at komme med bemærkninger/høringssvar er den 13. november 2017. 

_______________________________________ 

Pkt. 1. Gerda blev valgt som referant. 

Pkt. 2. Referatet godkendt. 

Pkt. 3. Dagsorden godkendt. 

Pkt. 4. GAU ApS 

 GAU har modtaget et beløb på 22.000 kr fra Hedeselskabet, pengene blev søgt til at gøre 

”Naturvognen” mere mobil.              

 GAU har haft møde med ejendomsmægler Daniel Stål MDE, (Partner og afdelingsleder hos 

EDC Torben Larsen a/s Silkeborg), vedrørende markedsføring af Gjern i Århus med ”Naturvognen” 

som trækplaster.                                    

 GAU er klar til at afrapportere projekt ”Gjern Naturby” til Silkeborg kommune og Arkitema får 

det sidste afdrag af deres tilgodehavende. 

Pkt. 5. Afrapportering af MBBL-bevilling vedr. GAU 
Afrapporteringen skal være ministeriet i hænde senest d. 31. januar 2018. GAU projektet skal 
afsluttes 30. oktober 2017. 
 Vagn, Jørgen og Mogens afholder et økonimimøde d. 21. november.    

https://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Aktuelle-hoeringer/Landbrugsmuseum-Gjern


Pkt. 6. Valg til Lokalrådet. 

 Mulige kandidater blev drøftet. 

 Det blev aftalt at de forskellige kandidater skal kontaktes personligt hurtigst muligt, så vi     

 Forhåbentligt kan præsentere det nye lokalråd i næste nr. af Stafetten. 

 

Pkt. 7.  www.Gjern.dk  

 Vagn opdaterer siden med Automobilmuseet + en boligportal hvor man straks ser de boliger 

der er sat til salg under postnr. 8883.                         

 

Pkt. 8. Synliggørelse af at de første 30 min. af lokalrådsmøderne er åbne for alle borger i området,                                                                

 hvis de gerne vil drøfte eller forelægge noget for lokalrådet. Dette skrives på hjemmesiden. 

 

Pkt. 9. Udvikling og administration af Gjern Lokalråds Facebook side. 

 Emnet udskydes til det nye lokalråd træder sammen. 

 

Pkt. 10. Korte meddelelser siden sidst. 

 Henvendelse fra MJA med forespørgsel efter Lokalrådets højeste ønske til politikkerne her 

inden valget. Vi har svaret at ønsket er en sikker cykelsti langs Søndergade. 

Henvendelse fra Karen Gonge vedrørende bekymring over manglende trafiksikkerhed på Sørkelvej. 

Vi retter henvendelse til Harry Skydsgaard, Voel Lokalråd om evt. at lave en fælles henvendelse til 

kommunen, med ønske om at optimere trafiksikkerheden. 

Vi kan alle bidrage med ”Giv et prej” til kommunen om f.eks. at beskære beplantningen på 

strækningen ved åen for at få et bedre overblik over vejen. 

 

Pkt. 11. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 

 Økonomiudvalget: Der er bevilliget penge til udvikling af Landsbyklynger, Sorring og Voel, det 

er muligt at søge igen hvis Landsbyklyngen skal udvides. 

Miljø og teknik udvalget: Man har drøftet vedligeholdelse af Gudenåen, hvilket kan få 

konsekvenser for vandstanden i Gjern å. 

 

Pkt. 12. PR – Stafetten 

 Deadline 6. november. Ejvind skriver en præsentation - eller en efterlysning af nye 

medlemmer til Lokalrådet. 

 

Pkt. 13. Dagsordenpunkter til næste møde - mandag d. 20. november. 

 Faste punkter + Evaluering af lokalrådsarbejdet. + Skal vi lave en ”link liste” til erhverv på 

www.Gjern.dk? 

 

Pkt. 14. Evt. – Ingen punkter. Mvh. Gerda Holm 

http://www.gjern.dk/
http://www.boliga.dk/soeg2/gemtsoegning/?guid=d189bd66-7a65-498c-b5ea-063318b7fa66
http://gjern-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Selvbetjening/Giv-et-praj
http://www.gjern.dk/

