
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 20. marts 2019 

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

Anne Søndergård og Peter Sehested  

Fra GAU. Preben Lerche  

1 Godkendelse af dagsorden.  Godkendt.  

2 Referat fra sidste møde 20. februar.  Godkendt (er lagt på hjemmeside). 

3 GAU. Orientering om igangværende samt planlagte projekter:  Bænkeprojekt: Produktion af bænke er i 

gang. Produktionsskolen i Silkeborg står for udførelsen af dem. Der er nu afmærket hvor de 4 bænke 

placeres. Der opstilles info tavle med orientering om hvad Gjern har at byde på. Info tavle placeres på græs 

areal ved Herredsvejen / Søndergade sammen med den ene bænk.  

Ådals projekt. Alle lodsejere er med på ideen om en helhedsplan. Helhedsplanen omfatter strækningen fra 

broen frem til Teglværksgrunden. Arbejdsgruppe der omfatter foreninger indkaldes snarest. Der skal fældes 

lidt træer så Åen bliver lidt mere synlig.  

Vagn, Steen og Preben har været til møde med Hans Okholm og Trine Skammelsen (kommunen) Dagsorden 

hvordan kommer vi videre med at søge fonde til støtte af udvikling i Gjern (Fonde kan bidrage økonomisk 

med måske op til 30 % af beløb ved bymidte og cykelsti projekt). Kommunen vil være behjælpelig med 

ansøgning til fonde.  

Kommuneplan skal op til revision. Gjern bliver en af 6 – 7 byer, der bliver sat særlig fokus på. Midtby og 

cykelsti vil blive centrale punkter.  

Der arbejdes på at Gjern får tildelt kvote på 15 almennyttige boliger.  

4 Borgermøde 28. marts.  Mødet er annonceret i Staffen, der er opsat infostander ved Spar. Er lagt på 

Facebook og det sker i Gjern.  

Først orientering fra Lokalråd og Gau, regnskab derefter orientering fra kommunen, byplanansvarlige og Hans 

Okholm. Teglkværksgrunden. Ejvind bliver ordstyrer. Der skal findes suppleant til lokalrådet.  

5 Korte meddelelser siden sidst.  Vagn, Jørgen og Ejvind har deltaget i nærdemokrati møde i Silkeborg. 

Emne kommunikation til borgere. Lidt tyndt møde, der opfordres til at se hvordan andre gør. Der bliver 

arrangeret mini kursus i hvordan Facebook kan bruges.  

Ejvind, Jørgen og Vagn har deltaget i GAU`s Generalforsamling.  

Teglværksgrund: Jarl Gorridsen vil undersøge om det er mulighed for adgang til toiletbygningen.  

Der bliver anlagt nyt 2 km mountainbike spor omkring Landal Feriecenter, på Landals, KFUM spejdernes og 

kommunens arealer.  

Kommunens byfornyelsespulje. Ejvind udfærdiger ansøgning om bevilling til forskønnelse af busvendeplads 

ved kirken.  

6 Nyt fra kommunale udvalg. Prognose der forventes 81 nye boliger i Gjern frem til 2031.  

Spejderne har fået bevilget yderligere 75.000 kr. til deres naturhus. Åbnes 4. maj.  

https://gjern-lokalraad.silkeborg.dk/Referater/Referater-2019


7 PR – Stafetten.  Næste møde, deadline 8. maj  

8 Dagordenspunkter til næste møde onsdag 24. april.  Gitte Stenz centerleder på Landal deltager i første 

del af mødet. Emne hvordan skabes der synergi er mellem Landal og lokalområdet. Ejvind følger op på 

invitation. Dagsorden punkter sædvanlige. Opfølgning på borgermøde.  

9 Eventuelt.  Jette har svært ved at få arbejde, Yoga og Lokalråd til at hænge sammen, ønsker at træde ud 

af lokalrådet. En suppleant er flyttet fra Gjern, der skal findes at par nye på borgermødet.  

Referent: Peter Sehested  

 


