
Referat fra Lokalrådsmøde mandag d. 3. april 2017 kl. 19.00 

 

Tilstede var: Ejvind Kjøge Svejstrup (indtil kl. 19.30), Peter Sehested, Jørgen Krogh, Gerda Holm, Susi 

Lyngholm, Vagn Brostrup og Ole Dahl 

1. Valg af referent 

Ole 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Borger- og årsmødet) 

Referat Godkendt, Susi’s version med rettelser er ikke kommet på nettet. Vagn ordner det 

3. Godkendelse af dagsorden 

Ok 

4. GAU 

Generel orientering fra Ole vedr. arbejdet med Natur By Gjern. Der skal afholdes et økonomimøde med 

Jørgen og Ole. Hensigten er, at få et overblik over hvilke konti der er penge tilbage på. En øvelse der 

alligevel skal ske inden afrapportering.  Mødet er endnu ikke holdt. 

5. Gjern.dk 

Der er ikke sket noget, udvalget har endnu ikke holdt møde.  

Udvalget arbejder videre med at få kontakter fra de foreninger og institutioner der endnu ikke er på siden. 

Udvalget afholder møde onsdag d. 19. juli kl. 19.00 

6. Borgermødet d. 20. marts 

Der var desværre ikke nogen repræsentant fra Silkeborg Kommunes trafikudvalg til at svare på spørgsmål 

vedrørende dette emne. Der er ikke meget i den nye kommuneplan der vedrører Gjern. Vi savnede unge 

folk og repræsentanter fra alle byens grupperinger. 

Vi skal fremover huske at tjekke alle byens kalendere inden vi indkalder til borgermøde. Næste gang er det 

muligvis nemmere med kalenderen i min Landsby. Der skal læses korrektur på annonce og indkaldelse så vi 

undgår at bruge forkert dato.  

7. Teglværksgrunden 

Sporgruppen har været i gang med at lave mountainbike spor. Skærtorsdag bliver der lagt grus. Efter påske 

kommer der øve bane med små sving (pumptrack). 

Madpakkehuset skal laves og opføres efter det oplæg der tidligere er bestemt. Der bliver et møde mellem 

teglværksudvalget og tømreren fra Silkeborg Kommune. Det er besluttet at træet skal købes ved savværket. 

8. Korte meddelelser siden sidst 

Fristen for høringssvar vedr. Trafiksikkerhedsplanen er d. 15. maj. Gerda sender svar vedr. cykelsti. Jørgen 
sender vedr. udkørsel fra p. plads ved Østergade. 



Stor tilfredshed med at spejderne har fået støtte fra Real Dania til projektet Naturhus. Vi ønsker tillykke 
med at Naturhuset er blevet et af ”Underværkerne” 

Der er konstateret spildevand i Gjern Å. Årsagen bliver undersøgt. 

9. Nyt fra de kommunale udvalg 

Ingen havde noget at bemærke fra udvalg. 

10. Pr  

Deadline til stafetten er d. 8. maj. Umiddelbart er der ikke noget. Jørgen undersøger om der skal noget 

vedr. teglværksgrunden. 

11. Lokalrådsvalg 2017 

Der er et par stykker som overvejer om de skal blive i udvalget. 

12. Punkter til næste dagsorden. 

 Samme faste punkter som altid 

13. Evt. 

Intet. 


