
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 23. januar 2019 kl. 19.00 i GKIC  

Tilstede fra Lokalrådet: Vagn Brostrup Jensen, Ejvind Kjøge Svejstrup, Jørgen Krogh, Henrik Gram-Poulsen, og 

Peter Sehested.  Afbud fra Jette Bredesen og Anne Søndergaard. 

Fra GAU: Ole Dahl. Preben Lerche, Sjanna Evers Krogh Nielsen og Jacob Ebbesen, afbud fra Steen Andersen. 

Desuden deltagelse af Helga Sandorf Jacobsen i fællesmødet. 

Fællesmøde med GAU kl. 19.00 
Referat fra fællesmøde er udarbejdet af repræsentant fra GAU, udsendes senere 

 

Fællesmødet med GAU først slut 20.45 (ikke optimalt starttidspunkt for lokalrådsmødet).  

 

Lokalrådsmøde kl. 20.45 (sat til kl. 20.00) 

1 Dagsorden for lokalrådsmøde;  godkendt.  

2 Referat fra sidste møde 21. november;  godkendt.  

3 Mødedatoer for 2019 blev gennemgået, og en enkelt blev ændret. 

Datoer: 20 februar, 20 marts, 24 april, 22 maj, 19 juni, juli; ingen møde, 21 august, 18 september, 23 

oktober, 20 november. 

Dato for borgermøde (afstemt med GAU) torsdag 28 marts.  

4 Borgermøde 28 marts:  Dagsorden ifølge vedtægterne 

a. Redegørelse for rådets arbejde i den forløbne periode. (Vagn)  

b. Fremlæggelse af regnskab (Jørgen) 

c. Indkomne forslag.  

d. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

e. Fremlæggelse af forretningsorden evt. til godkendelse  
Under punkt 1 Orienterer Vagn og Jørgen om Teglværksgrunden. 
 

Almennyttige boliger : Jørgen kontakter Silkeborg boligselskab for eventuel deltagelse i mødet.  

Skal vi have en naturpark i Gjern. ( Jørgen undersøger om det er muligt med et indlæg evt. med 

deltagelse af repræsentant fra Kommunen.) ??  

Aktuel orientering fra GAU  

Indlæg fra vores nye byplanansvarlige (Vagn kontakter vedkommende) + evt. en politiker.  

5 Der er borgerønske om udtynding / fældning af træer langs banestien.  Vagn kontakter kommunen v. 

Poul Erik Thystrup omkring udførelse.  

6 Korte meddelelser.  Regnskab for 2018. Indtægter 8021 kr. Udgifter 4138 kr. = Overskud 3883 kr. 

Aktiver 7673 kr. Jørgen kontakter revisorer for revidering af regnskab. Kommunen har udsendt notat om 

mulighed for skovrejsning på arealer langs Ådalen. Lokalrådet ser gerne en skovfri Ådal. Så vi håber 

kommunen vil behandle ansøgninger med respekt for åen.  

Vagn og Jørgen har haft møde med Silkeborg Forsyning omkring Teglværksgrunden. De vil rydde op i 

beplantningen. Hegn vil blive flyttet, så der bliver offentlig adgang til et større areal. Der er spurgt ind til 

om der er mulighed for adgang til toilet. Forefindes i bygning – skal desværre vist rives ned. ØV  



Vedr. hot spot i Silkeborg området har der ligeledes været møde med Silkeborg kommunes outdoor 

sekretariat. -Teglværksgrunden er brugbar som udgangspunkt for udeliv, hvis der er adgang til vand og 

toilet.  

Naturpark Gjern. Kommunen har ikke efterkommet ansøgning om 50.000 kr. til konsulent bistand til 

udarbejdelse af projekt. Kommunen har glemt / overset ansøgningen. Jørgen indkalder 

interesse-gruppen, der var med til opstart af ideen. Mødet afholdes snarest. (mandag 4. februar)  

Vigtigt at få lodsejere inddraget inden man kommer for langt med ideer på privat ejendom  

7 Nyt fra kommunale udvalg.  Ikke noget der vedrører Gjern  

8 PR – Stafetten:  Deadline onsdag 6 februar – uddeles i uge 8 Der skal forfattes dagsorden til 

borgermøde. Vagn, Jørgen og Ejvind udarbejder annonce til Staffen  

9 Dagordenspunkter til næste møde den 20 februar.  Sædvanlige – samt evt. yderligere forberedelse af 

borgermøde.  

Ejvind kontakter Landal for evt. deltagelse i vores næste lokalrådsmøde. Der er ønske om at skabe lidt 

mere samhørighed mellem centret og lokalområdet.  

Der er temamøde i nærdemokrati udvalget 19 marts fra kl. 17 – 19.00 tilmelding er primo marts. På 

næste møde beslutter vi hvem der kan deltage.  

Kommunen har tidligere spurgt om vi kan udpege nogle gode udsigtspunkter  

hvorfra der kan tages billeder til markedsføring – læg hovedet i blød !  

10 Eventuelt.  Lidt tvivl om der kommer to eller tre bump på Hornvej, der er tidligere meldt at der bliver 

tre så vi afventer.  

 

Referent  Peter Sehested  

 


