
Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 16. maj 2018 i GKIC 

Tilstede: Vagn Brostrup Jensen, Henrik Gram-Poulsen, Jette Bredsen og Ejvind K. Svejstrup. 

Fraværende: Peter Sehested, Jørgen Krog og Anne Søndergaard Pedersen. 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra møde afholdt d. 18. april 2018.  

Godkendt. 

Pkt. 3. GAU ApS. v. Steen Andersen. Udarbejdelse af et forslag, der kan være med til at løfte Gjern. Vi vil 
sammen med GAU indstille til kommunen, at Gjern får andel i den ene mio. kr., der er afsat til byfornyelse i 
de mindre bysamfund i Silkeborg kommune. 

Preben Lerche mødte for GAU. GAU har ikke været indkaldt til møde i Erhverv-/økonomiudvalget eller plan 
& vej som lovet af Hans Oxholm ved vores borgermøde i marts. Der arbejdes fortsat på at få et møde. 
Forvaltningen v. Silkeborg kommune er positiv over for GAU’s udviklingsplan (der er ansat en ny 
udviklingschef). 

 ”Hele Landet” (Sille, Niels Ove Kildahl samt en veninde til Niels) arbejder videre med udviklingsplanen. GAU 
var til møde hos dem i går. Efter det oplyste, skulle Bygge & Anlægsfonden og RealDania var positive, men 
alt afhænger af, hvor meget Silkeborg kommune vil involvere sig (sætte penge i projektet). Niels har lavet et 
projekt (Gjern naturbænk). Projektet for materialer, samling og opstilling af 6 bænke samt infotavle ved 
hver bænk vil løbe op i kr. 42,600 ekskl. Moms. Det er det beløb som GAU anbefaler, at Lokalrådet ansøger 
fra nævnte pulje. Vagn har efterfølgende haft kontakt med Niels Kildahl. Hvis ansøgningen bliver 
imødekommet, skal der tillægges et honorar på kr. 6.100 for tegning af de nævnte bænke! 

Der var en diskussion om, hvorfor der nu skal laves specialbænke til netop dette projekt – også fordi 
Grønagergård Savværk, hvor materialerne skal købes, i forvejen laver nogen udmærkede bænke. 

Vagn fremsender ansøgning til Silkeborg kommune efter at have klarlagt nogle ting hos ”Hele Landet”. 

Pkt. 4. Vedtægtsændringer. Forslag til ændringer blev gennemgået ve sidste møde. 

Udsat. 

Pkt. 5. Forberedelse af møde med Nærdemokratiudvalget den 19. juni kl. 17 – 1830. 

Den dobbeltrettede sti (skolesti) ved Søndergade – her tænkes specielt på det nye forslag, der er fremsendt 
fra kommunen, hvor der skal være helleanlæg og sti ovre ved Tømmergården. Stik imod hvad Lokalrådet 
har ønsket gennem mange år, og hvor vi ikke er blevet hørt. Forvaltningen virker ikke til at være lydhøre 
overfor forslag. (her kan bl.a. nævnes det træ, der var gået ud i den gamle midtby, hvor Vagn havde fundet 
et træ med samme stammetykkelse som de 2 tilbageværende. Men hvor man fra forvaltningens side har 
plantet et træ, der er meget tyndere i stammen).  

 Der kan skal laves et link til, hvad der ”sker i Gjern” (Silkeborg kommune). 

Lokalrådets medlemmer bedes fremsende andre emner til Vagn (snarest)  



 
Pkt. 6. Årets Lokalområde. 

Minus behandlet. 

Pkt. 7. Korte meddelelser siden sidst. 

Vagn og Ejvind var til møde med Nærdemokratiudvalget.  Her var der en orientering om diverse planer som 
er udstukket af stat og kommune, før man må begynde at  lave lokalplaner og andet. Ligeledes orientering 
om Folkemødet, der afholdes på ”Campus” (Bindslev  Plads)  d. 21 og 22. sept. 

Åge Ebbesen har ikke svaret Vagn m.h.t. omlægning af bænk ved Højholt (oplægget er, at bækkens nye 
forløb skal gå hen over kælkebakken (det virker ikke særlig gennemtænkt)). Kristian Nielsen har ligeledes 
ikke svaret m.h.t. beskæring af træer – samme sted ind mod Teglværksgrunden. 

Pkt. 8. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 

Der er planlagt et ekstra vejbump på Hornvej – nærmere? 

Pkt. 9. PR – Stafetten. 

Intet. 

Pkt. 10. Dagsordenpunkter til næste møde. 

Møde med Nærdemokratiudvalget samt sædvanlige punkter. 

Pkt. 11. Eventuelt. 

Intet. 

 

                                Ref.   Ejvind K. Svejstrup 


