
Referat fra lokalrådsmøde onsdag den 18. september 2019 
i Gjern Kultur- og Idrætscenter 

 

Deltagere: Ejvind K. Svejstrup, Vagn Brostrup Jensen, Jørgen Krogh, Henrik Gram Poulsen, Anne 

Søndergaard. Afbud fra Trond Bredesen og Peter Sehested. 

GAU: Jakob Ebbesen 

Dagsorden  

1. GAU. Orientering om igangværende samt planlagte projekter  
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af referat fra mødet den 21. august 2019  
4. Fremtidige projekter/opgaver – overvejelser om, hvad vi skal tage op over de næste år (det er ikke 

noget, der skal besluttes her og nu, men derfor kan vi godt begynde at gøre os nogle overvejelser).   
5. Korte meddelelser siden sidst  
6. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg  
7. PR – Stafetten  
8. Dagsordenpunkter til næste møde 
9. Eventuelt. 
 

1) Messe i Åby Tømmerhandel, Jakob, Ole og Steen deltager og Ejvind hvis han kan presse det ind i stramt 

program. Jakob transporterer Det mobile Naturhus til Tømmergården i Åby på autotrailer. Naturhuset 

kan ikke bukseres så langt. Det er forbedret, men stadig kun til begrænset afstand i og nær Gjern by. 

Skole og Borgerforening har ikke svaret på opfordring på GAU’s mails om at deltage. 

Bænkprojektet kører langsomt pga. bla. entreprenørfirma der var hyret til at fundere, planere mm. 

er lukket/solgt. Der er nu hyret nyt firma, så det lysner. Der er 14 bænke færdige. Yderligere 8 bænke 

er sat i produktion, og frivillige søges til arbejdet. GAU har uden samråd med Lokalrådet ændret på 

placeringer af bænk lokaliteter f.eks. på Den gamle Midtby parkeringsplads ved tidligere Spar, hvor 

den nu skubbes over i hjørnet op mod Jørgen Krog. Også placeringen på hjørnet Bjerrehave Stationsvej 

ved Banestien, der nu lægges ovre i forbindelse med Genforeningspladsen med Erik Raadal busten. 

Om sidstnævnte, var der enighed om, at det er en bedre placering. 

Vedrørende bænk-gruppe ved broen over Gjern å på Ejner Nielsens Vej, hvor der var planlagt lille å 

udsigts terrasse på å brinken ud til vandkanten, svævende på stolper, har biologer mfl. i forvaltningen 

sagt nej. Der er nu udarbejdet alternativ, som forhåbentlig kan påbegyndes snarest. 

2) Godkendt 

3) Godkendt 

4) Overvejer hvilke projekter vi skal prioritere for de næste år. 

Forslag nu: 1. Trampesti omkring ”Knud Sø” Falkenkær. 2. Fremme kommunikationen til/med 

borgerne i Gjern – øget aktivitet på Facebook. 3. Nyt liv i den gamle Spar købmandsbutik. 

5) Afslag til at få Kommunen til at etablere sø ved ”Mejerigrunden” i sumpen langs Højholtstien. Vi 

undersøger, om vi kan ”anke” afgørelsen. 

Ligeledes afslag til sø i engen nord for spildevand-pumpestationen/det gamle rensningsanlæg. 



Højholt søen er oprenset, og der er påbegyndt restaurering af Falkenkær bækken fra Amerikavej 

ned til Gjern å. Den føres vest om søen hvor den genslynges i forløb langs søen ned under Højholtstien 

gennem engen neden for søen. 

Åge Ebbesen har stillet i udsigt, at han leverer kampesten/marksten til at befæste rørunderføring 

af Højholtstien neden for Højholtsøen, hvis vi kan mobilisere lokale frivillige ”brolæggere”, der vil 

stable dem. Måske kan Åge få de største uhåndterlige sten anbragt nederst af entreprenøren, så vi 

”kun” skal bygge det færdigt op omkring fiber røret, så dette ikke synes. Bækken er ført under stien så 

langt mod vest, at den ikke påvirker kælkebakken negativt. 

Teglværksgrunden: Vi fik afslag fra Forsyningen til at overtage en ældre toiletbygning, der nu er 

revet ned. Kingo foretog fjernelsen, og der blev mindst to hele containere med nedbrydningsmateriale 

og det tog godt en arbejdsdag for mand med stor gravko. Det var den oprindelige teknik- og 

mandskabs bygning til det oprindelige rensningsanlæg, og den var meget solidt bygget. Der skal, til 

Forsyningens forsvar, nedgraves en slags spildevands tømnings tank (fiber rør på Ø 0,8 x 10 m) netop 

hvor den gode lille bygning lå. 

Jørgen og Vagn har nu bygget et lille brændeskjul i forbindelse med madpakkehus og bålsted på 

Teglværksgrunden. Jan Kristensen, Grønagergård Savværk, har sponsoreret douglas brædder og 

stolper til bygning af det lille hus. 

Vejbumpene på Søndergade ved Gjern Skole – Jens Kristian Duhn, Trafikteamet – Vej & Trafik, har 

lyttet til vores indsigelser, og fået sløjfet de to hårde bump neden for skolen. Politiet har dispenseret 

og på trods tilladt permanent 40 km zone lig den nuværende med de midlertidigt opsatte tavler. De to 

resterende bump ved pizzeriaet (udskiftet med mindre hårde kanter) vil blive evalueret senere, og hvis 

der er mange klager, kan de evt. blive erstattet af ordinært asfalt vejbump, der er blødere at passere, 

og derfor larmer mindre, når især biler med trailere passerer. 

Den 30. august 2019 har Ejvind sammen med Steen været til møde om Helhedsplan for Gjern 2020-

2042. Kommunen medtager tre punkter i planen: a) Midtbyen ved bager og hotel. b) Cykelsti ved 

Herredsvejen frem til skolen i Søndergade. c) Naturen ind i Midtbyen (fra GAU udviklingsplanen 

skitseret af Arkitema). 

6) Den tidligere udmeldte ændring af omfordeling af støtte til kommunens haller, hvor GKIC ville få øget 

tilskud over de næste tre år, er nu underkendt. Vi afventer spændt ny afgørelse. 

7) Ikke aktuelt 

8) Sædvanlige 

9) Intet. 

 Referent Vagn Brostrup Jensen 


