
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 19. september 2018 kl. 19.00 i GKIC  

Tilstede fra lokalrådet: Anne Søndergård, Vagn Brostrup, Ejvind Svejstrup, Jørgen Krogh, Jette Bredesen og 
Peter Sehested. Afbud: Henrik Gram Poulsen  
Fra GAU: Ole Dahl.  

1. Dagsorden  godkendt.  

2. Referat fra august møde:  godkendt. ( referat fra fællesmøde mangler ) ( Ole rykker )  

3. GAU v. Ole Dahl.  Status på ansøgning omkring byfornyelse, afventer kommunens behandling. ( vedtaget 

af byrådet offentliggjort i MJA. 25 sept. ) det søgte beløb 242000 kr. skal bruges til 6 bænkmiliøer incl. Info 

tavler.  

GAU opfordres til at tage kontakt til Gjern Natur omkring navne forvirring / navnesammenfald.  

GAU har deltaget i Landdistriktkonferancen 2018 i Fåborg. GAU orienterede om Naturby Gjern. Oprettelse af 

selskab og om hvor langt projektet er i dag. Positiv oplevelse. Var i dialog med fonde der ser muligheder i 

byudvikling i mindre lokalsamfund. Fra Gjern deltog Steen, Ole og Preben.  

Har været på ekskursion til Ringkøbing. Tema: Model omkring naturudstykning -kan ideer bruges i Gjern ??  

GAU deltager i Folkemødet sidst i september 2018. Afholdes omkring Bindslev plads i Silkeborg. Deltager med 

den mobile vogn. Suppleret med video indslag om hvorfor det er godt at bo i Gjern.  

Der arbejdes videre omkring ansøgning til byfornyelses puljen. Cykelsti -bymidte og Ådalen. Ansøgningsfrist 1 

november.  

Orientering fra Vagn: Kommunen arbejder med projekt til delvis genslyngning af ” bækken ” fra Amerikavej til 

Gjern Å. Problematik omkring kælkebakken.  

4. Mini – Nærdemokratikonference i forb. med folkemødet 28-29 september.  

Fra lokalrådet deltager Vagn, Jørgen og Ejvind.  

5. Lokalrådets forretningsorden.  Vagn tilretter formuleringen. Den udsendes inden næste møde, hvor 

punktet sættes på dagsorden.  

6. Korte meddelelser.  Vagn kontakter Helga omkring kommunens forslag om lille forlængelse af fortov / 

cykelsti ved XL.  

Ellers ingen meddelelser.  

7. Nyt fra kommunale udvalg.  Omkring Gjern børnehave / børnegård. Fremtidig strategi større fleksibilitet 

mellem antallet af vuggestuepladser og børnehave pladser.  

Ellers intet der vedrører Gjern  

Jørgen deltager i møde omkring naturpark Gjern. Steen deltager fra GAU, lidt vigtigt at Steen og Jørgen har 

fælles holdning til parken. Fra lokalrådet har bymidte og cykelsti højere prioritet.  



Gjern har fået tildelt to nye byplanansvarlige. Ny strategi fra kommunen, lokalområderne er nu delt op i 

områder, der bliver fælles om to byansvarlige. Ans-Grønbæk - Fårvang - Gjern - Hinge-Nørskovlund 

Mia S. Berle Tlf.: 89 70 20 84  E-mail: miasabine.berle@silkeborg.dk 

Peter O. Magnussen Tlf.: 89 70 14 50  E-mail: pom@silkeborg.dk 

8. PR-Stafetten – næste møde ( Oktober ) -deadline 11 november.  

9. Dagsorden punkter til næste møde onsdag 24. september. Sædvanlige. Folkemødet i Silkeborg. 

Forretnings orden: Vagn udsender revideret forslag til forretningsorden.  

10. Eventuelt. Intet  

Referent Peter Sehested  
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