
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 24. april 2019 kl. 19.00 i GKIC  

Tilstede fra lokalrådet. Ejvind Svejstrup, Jørgen Krogh, Trond Bredesen, Anne Søndergård og Peter Sehested 

afbud fra Vagn Brostrup og Henrik Gram-Poulsen  

Deltager fra GAU. Steen Andersen  

1  Gitte Stenz, centerleder på Landal. Emne: Hvordan skabes der synergi er mellem Landal og lokalområdet. 

Feriecentret i Gjern er i dag ejet af et Hollandsk selskab (reel ejerskab; amerikansk kapitalfond) der har 5 

feriecentre i DK. I alt 39 i Europa. Landal i Gjern beskæftiger ca. 40 medarbejdere mange lokalt ansat. 

Håndværkere er også lokale. Gæster er primært danske, norske og hollandske. Udvidelse af badeland sat 

på pause. Naturen samt faciliteter på centret er trækplastrene. Ser gerne flere lokale gæster i 

restauranten. Der er begrænsning i badelandet, da der kun er åbent i mindre omfang end tidligere pga. 

regler omkring livreddere. Vil gerne være en del af lokalsamfundet, men centret drives kommercielt.  

2  Dagsorden godkendt.  

5  Orientering fra GAU Bænkeprojekt: Kommunen skal godkende den foreløbige placering af bænke samt 

lysplacering. (placering er afmærket). Produktion af bænke er i gang. 

 

Der er taget kontakt til nyt rådgivningsselskab. CFBO i Århus. De skal være med til at udvikle plantegning 

for midtby og cykelsti. Søge fonde. 

 

Tanken, om at markedsføre byggegrunde på Tingbakken 22. juni, er droppet. 

I stedet arbejdes der på en strategisk markedsføring af Gjern de næste to år sammen med Silkeborg 

Kommune. Et af elementer kan være et samarbejde med XL i Åby på deres messe til efteråret. 

 

GAU samarbejder med skole, bibliotek, spejdere og borgerforening om projekt "Gjern læser" i uge 39, 40 

og 41, hvor de nye placeringer af bænke indgår.  

3  Trond Bredesen Bydes velkommen til arbejdet i lokalrådet.  

4  Referat fra marts møde godkendt.  

6  Borgermødet 28. marts. Evaluering: Pænt fremmøde, 58 deltagere. Mere udførligt referat kan ses på 

lokalrådets hjemmeside. 

7 + Korte meddelelser siden sidst. 

8 Gjern har fået kvote på 10 almennyttige boliger. 

 

Ejvind har haft kontakt til kommunen omkring forskønnelse af busvendeplads ved kirken. Samt bed ved 

Hornvejs udmunding. De har lovet at kigge på det. 

 

Forespørgsel om adgang til toiletbygning på Teglværksgrund afventer stadig svar. Umiddelbart ikke let. 

Hegn ved pumpestation flyttes i løbet af sommeren. 

 

Fritlæggelse af Falkenkær bæk ligeledes sidst på sommeren. 



 

Ejvind udarbejder indsigelse af et af kommunen fremlagt forslag på borgermødet omkring fortov / cykelsti 

ved XL. Lokalråd og GAU mener den bedste løsning vil være på østsiden af Søndergade, med blå 

afmærkning på Herredsvejen, samt fuldt stop skilt på Herredsvejen. Med den løsning kommer vi hurtigere 

frem til at få cykelstien gjort færdig. 

 

Vedr. revision af kommuneplan vil vi forsøge at få den byansvarlige med til et møde sidst på sommeren.  

9  PR – Stafetten dead line 8. maj. Vagn laver indlæg fra borgermødet. (Referat fra hjemmesiden tilrettes til 

indlæg i Stafetten).  

10  Dagsorden punkter til næste møde. Sædvanlige. Konstituering. Fordeling af kommunale udvalg.  

11 Evt. Intet 

 Referent Peter Sehested 


