
Referat fra lokalrådsmødet onsdag 21 november 2018 kl. 19.00 i GKIC 

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

Poulsen, Anne Søndergård og Peter Sehested. 

Fra GAU deltog Steen Andersen 

 

1 Dagsorden:  godkendt. 

2 Referat fra sidste møde  24 oktober:  godkendt. 

3 GAU v. Steen Andersen. 

GAU har i samarbejde med Silkeborg Kommune indsendt ansøgning om midler fra byfornyelseslovens 

forsøgspulje.  Til renovering af ”gamle bymidte” er der ansøgt om 1,3 mio. kr., og der forventes svar medio 

december. 

Kommunen skal også bidrage samt muligt at søge fonde. Endelig plan for udseende og renovering er endnu 

ikke udarbejdet. 

Projektet med fremstilling og opsætning af bænkene i Gjern er fortsat i støbeskeen. Det er ved at blive 

undersøgt om kommunens produktionsskole kan stå for fremstilling. Info tavler forsøges udarbejdet i 

samarbejde med Gjern Natur. 

Tidsplan opstilling foråret 2019. 

GAU har deltaget i kunsthåndværkermessen i Gjern med prototype af bænken. 

Skiltning med byggegrunde på Tingbakken skal opstilles ved Hornvej.  Kommunen har givet tilladelse. 

Der undersøges om det er muligt også at få skilt op ved Viborgvej (Nårup). 

GAU retter henvendelse til erhvervsklubben om man i samarbejde kan promovere Tingbakken (maj / juni 

2019) 

Video ”8883 Gjern” udarbejdet af GLTV omkring hvor godt det er at bo i Gjern, forsøges lagt på kommunens 

hjemmeside ”Silkeborg kalder”. 

4 Fastlæggelse af mødedatoer i 2019:    Anden sidste onsdag i måneden.  

23 januar.     20 februar.      20 marts.      Borgermøde ?     17 april eller 24 april   (påske)   22 maj.   19 juni. 

Juli ingen møde.   21 august.    18 september.    23 oktober.    20 november.  

Datoer gennemgås og godkendes på næste møde. 

5 Naturpark Gjern Bakker:  Ikke noget nyt.   Hvis nogle af ideerne skal blive til noget vil det være godt, 

hvis de nye ejere af feriecentret Landal bliver knyttet tættere på lokalområdet. 

Der afholdes Outdoor møde på Landal torsdag 29. november.  Jørgen Krogh deltager. 

6 Skolestruktur: Der har været kontakt til formanden for skolebestyrelsen. Gjern Skole har i dag 160 

elever på 7 klassetrin.  Skolen fungerer rigtig godt. God ledelse og dygtige lærere. Gjern, Sorring og Fårvang 

har fælles overbygning i Fårvang. Den kan måske på sigt komme under pres. Privatskoler jagter flere elever. 

Vigtigt at buskørslen holdes intakt, bedre og mere trafiksikre veje er et must. Her skal kommunen være 

med. 

Vigtigt, at fortælle de gode historier om skolen. 

http://www.gjernlokaltv.dk/859-2/
http://silkeborgkalder.dk/tilflyttere


7 Almennyttige boliger i Gjern:  Lokalrådet syntes at det er en god ide hvis der etableres lidt flere 

almennyttige boliger i Gjern. Kommunen øger byggekvoten så det må snart være Gjerns tur til at få del i 

den øgede kvote.  Jørgen kontakter Helga for ad den vej at påvirke det politiske system. 

Der er 3 muligheder for at placere boligerne.  Det må være op til en evt. bygherre om at vælge den mest 

optimale placering.  Jørgen evt. i samarbejde med Svend Møller forsøger at gøre Silkeborg boligselskab 

interesseret. 

8 Korte meddelelser siden sidst: intet. 

9 Nyt fra kommunale udvalg:  Det forlyder at 4 lejligheder i Karolinelundscentret tages ud af drift. 

Centret skal forsat betale husleje til boligselskabet, hvilket vil belaste budgettet med et anseligt beløb. Dybt 

problematisk.  Ejvind kontakter Helga for at få en ordentlig forklaring/afklaring. 

Borgerservice i Gjern, Them og Kjellerup nedlægges mindre end et år efter åbning. Begrundelse: for lille 

søgning. Kan være at det har været for dårligt markedsført.   

10 PR – Stafetten:  Næste møde. 

11 Dagordenspunkter til næste møde:  Fastsættelse af dato for Borgermøde.  Gennemgang og 

godkendelse af mødedatoer for 2019. 

Sædvanlige. 

 

12 Eventuelt: Dokumenter vedr. foreningskonto i Sparekassen Kronjylland underskrevet. 

Anne og Peter har deltaget i seniorrådets møde i Gjern, hvor der blev gjort rede for hvad der arbejdes med. 

Der kan fortælles om endnu en god fortælling fra Gjern. 

Spar butikken er udvalgt til årets sparbutik 2018.  Flot! Stort tillykke fra Gjern Lokalråd.  

 

referent Peter Sehested 

 


