
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 24. oktober 2018 kl. 19.00 i GKIC  

Tilstede fra lokalrådet. Vagn Brostrup, Ejvind Svejstrup, Jørgen Krogh, Jette Bredesen, Henrik Gram Poulsen og 

Peter Sehested. Afbud Anne Søndergård  

Fra GAU Steen Andersen  

1.Dagsorden godkendt.  

2.Referat fra september møde godkendt.  

3.GAU v. Steen Andersen. Status på ansøgning omkring bfornyelse. Kommunen har bevilget det søgte beløb på 

242.000 kr., der skal bruges til 6 bænk miljøer inkl. Info tavler. GAU deltager i kunsthåndværker messen i Gjern 

27 oktober. Der forsøges at få en bænk gjort færdig til messen. Videoen med indslag om hvorfor det er godt at 

bo i Gjern vil blive vist. GAU står for færdiggørelse af projektet. Ansøgning om midler fra Statelig pulje til 

byfornyelses er afsendt til ministeriets afdeling for Trafik- Bygge og Boligstyrelse. Ansøgning er udarbejdet i 

samarbejde med administration i Silkeborg kommune og arkitektfirmaet Hele Landet. Der er ansøgt om 2-3 

mill. kr. Der er ansøgt til projekt i ”Den gamle Bymidte”.  

GAU har opfordret kommunen til mere aktiv markedsføring af byggegrunde i Gjern, (skiltning på Hornvej med 

byggegrunde på Tingbakken). Kommunen vil forsøge at lægge videoen med, hvorfor det er godt at bo i Gjern, 

på kommunens hjemmeside. (Videoen er udarbejdet af Gjern Lokal TV)  

Kommunen har afholdt møde omkring kommende Masterplan for Outdoor projekt. Steen og Jørgen har 

deltaget. Ideen / interessen omkring Natur park Gjern har tilsyneladende ikke stor interesse fra Kommunen. 

Der er foreløbig ingen tilbagemelding.  

4.Folkemødet i Silkeborg – Evaluering. Mini – Nærdemokratikonference i forb. med folkemødet 28.-29. 

september var ”En tynd kop THE”. GAU deltog i Folkemødet med stand bestående af det mobile naturhus. Der 

mangler sammenhæng i arrangementet, svært at måle om indsatsen står i forhold til interessen for 

kommende tilflytning til Gjern. Folkemødet forventes gentaget igen i 2019. 

5. Lokalrådets forretningsorden. Vagn har tilrettet formuleringen. Den er udsendt sammen med dagsorden. 

Godkendt. Lægges på nettet nu og præsenteres på borgermødet til foråret.  

6. Korte meddelelser. Cykelstien / fortov ved XL – byg forlænges på vest siden af Søndergade med 40 – 50 

meter. Ikke optimalt da den ideelle færdiggørelse af cykelstien fra Herredsvejen frem til skolen vil være det 

rigtige. Dette oprindelige projekt blev sin tid besluttet af gamle Gjern Kommune i 2005.  

Falkenkær bæk: Strækningen fra Amerikavej forbi Teglværksgrunden til Gjern Å frilægges, der vil blive taget 

hensyn til kælke / skibakken. Arbejdet udføres hen over vinteren eller tidligt forår afhængig af vejret.  

Ellers ingen meddelelser.  

7. Nyt fra kommunale udvalg. Kommunen ønsker at udvide antallet af almennyttige boliger fra 50 til 75 om 

året. Måske en mulighed for Gjern. Jørgen kontakter Svend Møller da der måske kan arbejdes lidt videre med 

de ideer, der var for gamle børnehavegrund.  

Der er solgt en byggegrund i Gjern (Skovvejen / børnehavegrund )  

8. PR-Stafetten -deadline 11. november. Vagn laver et indlæg om Falkenkær Bæk  



9. Dagsorden punkter til næste møde onsdag 21 november 2018 (sidste møde i år) Mødedatoer for 2019 

Sædvanlige  

10.Eventuelt. Skolestruktur: Fårvang Skole kan måske på sigt få udfordring med for lille overbygning. (Sorring, 

Voel og Grauballe har valgt Silkeborg skoler som overbygning). Jette kontakter skolebestyrelsen for at høre 

deres holdning til hvor Gjern skal være fremadrettet.  

Referent Peter Sehested  

 


