
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 21. august 2019 kl. 19.00 i GKIC 

Deltagere fra lokalråd: Vagn Brostup, Ejvind Svejstrup, Henrik Gram-Poulsen, Trond Bredesen, Jørgen Krogh 

og Peter Sehested afbud Afbud Anne Søndergård Fra GAU Steen Andersen  

Dagsorden 

1. GAU. Orientering om igangværende samt planlagte projekter 

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Godkendelse af referat fra mødet 19 juni 2019  

4. Det fremtidige samarbejde med GAU  

5. Korte meddelelser siden sidst 

6. Nyt fra kommunale udvalg.  

7. PR. Stafetten  

8. Dagsordenspunkter til næste møde 

9. Eventuelt. 

 

Punkt 1. GAU orientering Steen. Bænkeprojekt skrider langsom fremad. Der er søgt om dispensation omkring 

Åbeskyttelsesline. Der er kontakt til entreprenør vedr. flise arbejde. Ejvind og Steen er inviteret til møde ang. 

helhedsplanen for Gjern Der planlægges møde med lodsejere i midtbyen. 21-22 september deltager GAU i 

messe i Åby arrangeret af XL Der har været kontakt til Schultz (ejer af areal på Amerikavej) der er ønske om 

at bygge 14 almennyttige boliger. (Kommunen har tidligere bevilget at der kan bygges 10 boliger) Der er også 

mulighed for andelsboliger på arealet.  

Punkt 2. Dagsorden godkendt.  

Punkt 3. Referat godkendt.  

Punkt 4. Fremtidigt samarbejde med GAU. Vigtigt at pointere Lokalrådet og GAU vil begge det bedste for 

Gjern. Men det er også vigtigt at vi ikke har 2 lokalråd. Bænkprojekt er GAU`s. Bymidte og cykelsti må være 

fælles. Der er måske behov for endnu et fællesmøde. Ejvind tager kontakt til Steen om hvordan vi kommer 

videre.  

Punkt 5. Jørgen: Teglværksgrunden. Der har været forespørgsel om faciliteterne kan bookes. Det anses ikke 

at der er behov for at stable et system på benene, der er god plads på arealet så vi afventer om der er et 

reelt behov. Stort friareal der kan benyttes af alle. Der er kommet forslag om en shelter på arealet. 

Friluftrådet har dårlige erfaringer med bynære shelters. (Hærværk og ungefester) Lidt uenighed om Gjern vil 

en problem by. Ved flere henvendelser tages det op igen. Toiletbygning skal sandsynligvis nedrives. Jørgen 

har / tager kontakt til formanden for Silkeborg forsyning for endelig afklaring  

Vejbump ved skolen. Ejvind har haft kontakt til kommunen. Bumpene er anlagt som forsøg. Der bliver måske 

et nyt forsøg med lidt blidere bump. Endelig løsning måske bump lavet i asfalt. De bump der er i øjeblikket er 

til stor gene for de omkring boende.  

26 juni blev der afholdt møde i Sejs. Emne ”frivillige/grønne hjælpere i naturen. Opfølgende møde 5 

september. Jørgen deltager. Silkeborg kommune uddeler en bygningspræmiering præmie. Fra Gjern indstilles 

spejderhytten. 30-8 Ejvind og Steen deltager i møde omkring helhedsplanen for Gjern. 15-10 møde i 



Vestervig for Landedistriktsrådet – ingen deltagelse fra Gjern. 24-9 Nærdemokratimøde i Silkeborg. Ejvind og 

Anne deltager. 

Punkt 6. Ikke noget der vedrører Gjern. 

Punkt 7. Stafetten næste møde/ oktober deadline 7. november. 

Punkt 8. Dagordenspunkter til næste møde sædvanlige. Næste møde 18 september.  

Punkt 9. Eventuelt . Ros for de tiltag der er gjort med hensyn til oprydning på teglværksgrund / Nørrebækken  

Referent Peter Sehested 


