
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 20. februar 2019 19.00 i GKIC 

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

Anne Søndergård og Peter Sehested  

Fra GAU. Ole Dahl.  

1. Godkendelse af dagsorden. Orientering fra GAU - tilføjet.  

Orientering fra GAU. Der har været afholdt møde med lodsejere, Hans Okholm og Helga Sandorf. Fra GAU 

deltager Preben Lerche. For evt. placering af grunde til lejligheder til almennyttige boliger. Kommunen er klar 

til at placere almennyttige boliger i mindre by områder. Her i blandt Gjern. Endelig beslutning afventer 

kommunal behandling. Areal ved Amerikavej er et godt bud på placering af boliger.  

GAU håber på snarlig afklaring omkring RealDanias interesse for at gå med i projekt omkring udvikling af 

bymidte og cykelsti.  

Naturpark Gjern - se senere.  

2  Referat fra sidste møde 23 januar godkendt. Referat fra fællesmøde med GAU den 23 januar - endnu ikke 

udsendt  

3  Landal Søhøjlandet. Center leder inviteret med til lokalrådsmøde. Vil gerne deltage i møde med lokalrådet. 

Forhindret i deltagelse i februar mødet. Inviteres til aprilmødet.  

4  Naturpark Gjern Søhøjlandet. Der har været afholdt møde med enkelte interesserede for at arbejde videre 

med ideen. Lille opbakning til mødet den 4. februar. (under 10 deltagere) Der er aldrig kommet svar fra 

kommunen omkring støtte til opstart af projektet. Lodsejere endnu ikke forholdt ideerne bag tanken naturpark 

Gjern Søhøjlandet. Preben Lerche ny tovholder.  

5 GAU og Lokalrådet. Kan vi definere de individuelle roller nærmere, så vi undgår at arbejde forbi hinanden.  

Bymidten er GAU’s område. Cykelstien er et lidt fælles projekt, lokalrådet har arbejdet en del med den. På 

sidste sommers møde med nærdemokrati udvalget, blev der fra politisk side givet udtryk for at Plan-og 

Vejudvalget gerne tager til Gjern for at se på forholdene.  

Der er planlagt at forbedre trafiksikkerheden ved kirken i Skannerup, med en stump cykelsti fra Foldagervej til 

Søndergade. Så må det være oplagt at kigge nærmere på strækningen fra Herredsvejen frem til skolen, da der 

ligeledes er planer om stykket ud for XL. Vagn kontakter udvalget for et møde i Gjern gerne inden 

borgermødet. Da det vil være godt med et konkret udspil på borgermødet. Nu har der snart været snakket nok 

om den cykelsti.  

6  Borgermødet 28 marts. Vores byansvarlige deltager Hans Okholm og Helge Sandorf deltager. Er 

annonceret i Stafetten. Lægges på Facebook. Og det sker i Gjern. Vagn kontakt BS marked om en ”spiseseddel” 

plakat ved indgangen.  

7  Temamøde Nærdemokrati udvalget 19. marts: Jørgen, Ejvind og Vagn deltager. Vagn tilmelder. 

Foto spots i Gjern: Overholt plantage fra Randershøj ind mod Gjern. Fra Herredsvejen ned over Gjern, fra 

Ellerup ned over anlægget, Gravhøje på Nårupvej. Motiv fra banestien. Stenkiste Hornvej hvor Nørrebækken 

løber under banestien, billede af Gjern Å, buste af Ejner Nielsen og af Erik Rådal. Evt. flere.  



8  Korte meddelelser siden sidst. Jørgen og Vagn har haft møde med kommunen omkring fældning / 

udtynding på banestien. Teglværksgrunden. Her kontakter Jørgen Jarl Gorridsen omkring benyttelse af 

toiletbygning ved pumpestationen.. GAU afholder generalforsamling mandag 11 marts.  

9  Dagordenspunkter til næste møde:  Sædvanlige.  

10  Nyt fra kommunale udvalg:  ikke noget der vedr. Gjern  

11 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 


