
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 20. november 2019 kl. 18.00  i GKIC 
 

Møde med de byansvarlige, Jakob Charmoth Nielsen og Peter Magnussen 

 

Deltagere fra lokalråd:  Ejvind K. Svejstrup, Henrik Gram-Poulsen, Trond Bredesen,  Vagn 

Brostrup, Jørgen Krogh, Anne Søndergård og Peter Sehested          

Fra GAU:  Steen Andersen og Preben Lerche. 

 

 

1. Møde med byplanansvarlige 

Overskrifter fra møde med byplanansvarlige: 

Kommuneplanen er under revision. Ny revision starter nu, skal være klar til politisk behandling 

ultimo 2020. 

Der er vist interesse for at bygge på et areal, beliggende mellem Amerikavej og Lille Amerika (to 

ejere). Det ene areal til almennyttige boliger og måske andelsboliger. Det andet areal påtænkt 

parcelhuse. Der er udarbejdet lokalplan for arealet til almennyttige boliger. For at det andet areal 

kan indarbejdes i kommuneplanen. Kan det blive aktuelt at tage tredje areal ud, for at give plads. 

Begrundelse: der må ikke være for store arealer, der er udlagt til bebyggelse (lovgivning). Det er en 

kommunal opgave at klare det med ejer. De går i gang med, om det er muligt. 

 

Gjern er et af 7 byområder, hvor der skal udarbejdes en helhedsplan.  Hvilket betyder at der 

arbejdes mere i dybden med specielt bymidte og cykelsti og sammenhæng med at gøre Gjern til et 

område , hvor der sættes fokus på at inddrage naturen i bybilledet. Cykelstien ønsker de 

byansvarlige ikke som en del af helhedsplanen.  Lokalrådet insisterer på at få den med i planen.. 

Lokalrådet har endvidere gjort indsigelse mod den stump cykelsti der på tænkes etableret ved XL 

byg. 

Oplægget kan behandles på et borgermøde, (efterår 2020) inden det sendes til godkendelse i byrådet. 

 

 

2. GAU: 

Bænke: De første bænke er nu placeret (vedr. placering af bænk ved Rådal busten på 

Genforeningspladsen, er der ikke enighed med lokalrådet, om bænken er placeret korrekt i forhold 

til busten/informationstavle og mindesten). 

Produktionsskolen har lavet de første bænke. De har nu trukket sig ud, de resterende bænke samles 

af frivillige. Bænkene placeres i nærmeste fremtid, hvorefter der sættes lys på. 

 

Midtby:  Her er der indhentet tilbud fra Arkitektfirma (CFBO), for forslag til udarbejdelse af 

hvordan midtbyen kan tage sig ud. Arkitektfirmaet kommer med tilbud på arbejdets omfang. 

 

Gjern Skole arbejder med FN`s verdensmål for Natur- bæredygtighed. 

Godt set af skolen.   

Vigtigt at bruge det som markedsføring af skolen/byen.   

Skolen spås et faldende elevtal de næste år. 

 

GAU vil gerne i dialog med foreninger i Gjern om, hvordan vi kan være fælles om at sælge Gjern. 

 

 

3. Dagsorden godkendt. 

 

 

4. Referat fra sidste møde godkendt. (referat er lagt på hjemmeside) 

 



5. Korte meddelelser. 

Lokalrådet har været repræsenteret på Nærdemokrati konferencen (under mødet blev det aftalt at 

journalist fra Kjellerup Tidende, vil komme til Gjern for at få en snak om, hvordan Gjern kan blive 

lidt mere synlig i avisen (mødedato fastsættes senere).   

 

Silkeborg Kommunes klimastrategi møde. Ikke noget der direkte vedr. Gjern. Men der skal arbejdes 

ihærdigt på at gøre kommunen klima neutral. 

 

Der er endnu ikke købt jord til de bevilgede almennyttige boliger. Placering og tidsplan stadig ikke 

på plads. 

 

Lokal dyst 2020. Konkurrence om hvilket byområde der får sat mest gang i motion og bevægelse.  

Kan Gjern deltage – er der er forening/borgere der vil stå for det??? 

 

Fårvang by har fået lavet et Facebook opslag om byen. Trond undersøger om vi kan gøre noget 

tilsvarende i Gjern. 

 

 

6. Nyt fra kommunale udvalg. Ikke noget der vedrører Gjern. 

 

På Silkeborg kommunes hjemmeside, er det muligt at se vedtagelser der vedr. Gjern. 

Se linket: Politiske beslutninger for dit lokalområde. Vælg Gjern. 

 

 

7. Dagordenspunkter til næste møde. Sædvanlige. 

 

 

8. Eventuelt. 

 

Mødedatoer for 2020.    

 

Onsdag     22 januar. 

Onsdag     19 februar 

Onsdag     11 marts  Borgermøde 

Onsdag     18 marts 

Onsdag     22 april 

Onsdag     20 eller 27 maj 

Onsdag     17 juni 

Onsdag     19 august 

Onsdag     23 september 

Onsdag     21  oktober 

Onsdag     18  november 

 

Datoer gennemgås og vedtages på næste møde onsdag 22. januar 2020. 

 

 

Referent 

https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade

