
Referat fra lokalrådsmøde tirsdag 19 juni 2018 kl. 19.00 / 
(17.30 møde med nærdemokrati udvalget)  

Tilstede: Anne Søndergård, Vagn Brostrup, Ejvind Svejstrup, Henrik Gram Poulsen, Jørgen Krogh og Peter 

Sehested. Fra GAU Steen Andersen. Afbud Jette Bredesen  

17.30  

Forud for lokalrådsmødet 1 times møde med Nærdemokratiudvalget (udvalgets 

referat kan ses på kommunens hjemmeside).  

Lokalrådet fik igen gjort kommunale politikere opmærksom på. Nedslidt og elendig vejbelægning i ” gamle 

midtby ” samt manglende færdiggørelse af cykelstien fra Herredsvejen frem til skolen. Det er selvfølgelig 

ikke noget der besluttes i nærdemokrati udvalget, men da Silkeborg Kommune gerne vil et godt 

nærdemokrati. Så er de også nødt til at lytte. Cykelsti og bymidte har været øverst på lokalrådets liste de 

sidste 11 år. ! Hvis kommunen også ønsker øget bosætning i Gjern så er der noget at rette op på. Martin 

Jacobsen (formand for Nærdemokratiudvalget og medlem af Plan- og Vejudvalget) gav tilsagn om; at han 

og Hans Okholm kommer en tur til Gjern inden for de næste par måneder, for sammen med lokalrådet at se 

på forholdene. Kommunen er kommet med en cykelstiløsning omkring Herredsvejens udmunding (en 

strækning på 45 meter på vest siden). Lokalrådet mener ikke det er brugbar løsning. Vi ser frem til et møde 

med de to.  

Steen Andersen fremlagde orientering om GAU herunder ansøgning om midler fra kommunens pulje til 

understøttelse af landsbymiljøer til bysamfund under 3000 indbyggere.  

I øvrigt et godt møde med nærdemokrati udvalget.  

 

Lokalrådsmøde  

Ingen mødt op til åbent møde.  

Peter valgt til referent.  

1  Udsendt dagsorden godkendt.  

2  Referat fra sidste lokalrådsmøde godkendt.  

3  GAU Steen Naturpark er indtil videre sat på pause. Ansøgning om midler til byforskønnelse af Gjern 

indsendes til kommunen. Det er lokalrådet der står som ansøger. Der ansøges om at opsætte 6 bænk 

miljøer. Budget 241.000 kr.  

Der er aftalt møde med vej og planudvalget 13. august. Fra Gjern deltager Vagn og Steen. Sille og Niels 

deltager fra arkitektfirmaet Hele Landet.  

https://silkeborgkommune.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7bA28E31E3-386B-462E-9B19-21BC0FD1E7DA%7d&type=3&index=0
https://silkeborgkommune.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7bA28E31E3-386B-462E-9B19-21BC0FD1E7DA%7d&type=3&index=0


Der kigges på en Ringkøbing model omkring naturudstykning. GAU´s hjemmeside trænger til opdatering.  

Gau har en sort skærm i Sparbutikken – ikke optimalt.  

4  Vedtægtsændringer  –  enighed om at valgperioden er 4 år. Det vil være godt hvis vi kan få lidt yngre 

borgere involveret. Forretningsorden. –  Jørgen udarbejder endeligt forslag om hvordan vedligehold og 

fornyelse af Teglværksgrunden kan indarbejdes i forretningsordenen – evt. ved dannelse af et laug.  

5  Kommunen ønsker større trafiksikkerhed omkring skolerne. I Gjern etableres der 2 bump og 

hastighedsbegrænsning på 40 km. På en ca. 300 meter lang stækning. Lokalrådet bakker op om forslaget.  

Genvand har rettet henvendelse til lokalrådet om markedsføring i Gjern Vagn svarer at der er mulighed for 

at bruge kulturkulen til et arrangement. Peter svarer vores byplanansvarlige omkring hans mangelende 

forespørgsel på planer omkring lille sø på vest siden af Søndergade. Silkeborg borgernetværk / 

nærdemokratiudvalget holder folkemøde i Silkeborg 28. - 29. september. 

6  Nyt fra kommunale udvalg. Gjern Skole ligger godt i en tilfredsheds undersøgelse. Landbrugsmuseet 

flytter ind i bygningerne fra den gamle materielgård. De overtager bygningerne 1. juli. Ellers ikke noget der 

direkte vedr. Gjern  

7  PR – stafetten; deadline 6. august – lokalrådet har ikke noget indlæg. 

8  Dagsordenpunkter til næste møde: Ferie i juli. Næste mødedato 22. august. Sædvanlige - præcisering 

af forslag til at få Teglværksgrunden indarbejdet i forretningsordenen (kan evt. vente til september mødet).  

9  Eventuelt. Vagn får fastsat et tidspunkt hvor Hans Okholm – Martin Jacobsen og evt. Helga kan komme 

til Gjern for at se på vejbelægning foran Hotellet og den manglende cykelsti evt. i forbindelse med et 

lokalrådsmøde. ( august / september.)  

Referent Peter Sehested  

 


