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

Deltagere fra lokalrådet: Ejvind Svejstrup, Henrik Gram-Poulsen, Trond Bredesen, Vagn Brostrup, 

Jørgen Krogh, Anne Søndergård og Peter Sehested 

Fra GAU: Sjanna Evers Spliid 

 

 

Dagsorden. 

1. GAU. Orientering om igangværende samt planlagte projekter 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat fra mødet 18. september 2019 

4. Drøftelse vedr. møde med de byplanansvarlige til næste lokalrådsmøde 

5. Helleanlægget på Søndergade ved Herredsvejen – hvad gør vi i forhold til den beslutning, der 

er truffet i Plan- og Vejudvalget? 

6. Korte meddelelser siden sidst 

7. Nyt fra kommunale udvalg 

8. PR. Stafetten 

9. Dagsordenspunkter til næste møde 

10. Eventuelt. 

 

Punkt 1. GAU orientering v. Sjanna: Entreprenør har færdiggjort planering og belægning på 4 ud af 

5 bænkeplaceringer, mangler endnu den ved Åen. Her har man fået den søgte dispensation. 

Monterings tidspunkt af bænke endnu ikke afklaret. 

Midtbyprojekt: Der har været afholdt møde med enkelte lodsejere. Positive lodsejere – arkitekter 

arbejder videre med plan for midtbyen. 

GAU har deltaget i byggemesse 21. – 22. september hos XL byg i Åby. Svært at måle om der er 

interesse for at købe grund / hus i Gjern. Fra lokalrådet deltog Ejvind nogle timer. 

Ejvind og Steen har 10. oktober været på byvandring i Gjern med to byplanansvarlige (Astrid Le 

Bækgård og Jacob Nielsen) byvandringen skal bruges som inspiration til udarbejdelse af 

helhedsplan for Gjern. 

Byplanansvarlige deltager på næste lokalrådsmøde. 

GAU deltager gerne med hele deres bestyrelse. 

  

Punkt 2. Dagsorden godkendt. 

 

Punkt 3. Referat fra september møde godkendt. 

 

Punkt 4. Drøftelse vedr. møde med byplanansvarlige til næste lokalrådsmøde: Vi foreslår at mødet 

starter kl. 18.00 Ejvind kontakter kommunen om hvem de forventer der deltager i mødet.   

Følgende vil være til gennemgang på mødet 

 

 Gennemgang af den nuværende kommuneplan for jeres område. 

 Orientering omkring proces, høringsperioder, borgermøde mv. 

 Gennemgang af Helhedsplanen og mulighed for kommentering 

 Generel drøftelse med udgangspunkt i de 6 temaer nedenfor: 

 

1. Visioner 

2. Fællesskaber og mødesteder 

3. Forbindelser  



4. Omdannelse og udvikling 

5. Det blå, det grønne og outdoor 

6. Livskvalitet 

Punkt 5.  Helleanlæg / cykelsti Søndergade / Herredsvejen. 

Plan- og Vejudvalget er gået imod lokalrådets ønske vedr. cykelstiforlængelse. Ejvind formulerer 

indsigelse, der sendes til udvalget. 

 

Punkt 6.  Korte meddelelser. 

Spejderne har fået kommunal pris for bedste renovering!!! 

Ejvind har deltaget i møde omkring arkitektur politik for Silkeborg Kommune. 

10. oktober afholdt byvandring I Gjern med byplanansvarlige. 

14. oktober åbnet for vandet i den nu genslyngede Falkenkær bæk. 

Anne, Jørgen og Ejvind har deltaget i møde ang. demensvenlige tiltag for byområder. 

 

Punkt 7.  Nyt fra kommunale udvalg. 

Kultur og fritidsudvalget er ved at udarbejde nye regler for tilskud til selvejende haller, endnu uvis 

hvor store konsekvenser det får for GKIC. 

Ellers ikke noget der vedrører Gjern 

 

Punkt 8.  Stafetten deadline 7. november. 

Vagn laver indlæg omkring genopretning af Falkenkær bæk. 

Ejvind laver indlæg omkring helhedsplan. 

Og foreløbig annoncering af borgermøde. Flere onsdage i marts er i spil, aftales med hal og 

kommunale medarbejdere. (Ejvind) 

 

Punkt 9.  Dagsordenpunkter til næste møde onsdag 20. november. (sidste møde i år) Mødet starter 

kl. 18.00 med deltagelse af byplanansvarlige. 

Sædvanlige punkter. 

                                                

Punkt 10. Eventuelt 

 Jørgen deltager i møde omkring partnerskab vedr. outdoor Silkeborg. 

 Vagn og Jørgen mødes med Åge Ebbesen og Kristoffer Jørgensen fra kommunen, vedr. 

genslyngning af Falkenkær bækken samt ”Gjern å afsnøringen” hen under skrænten til Højholt 

(afsnøret ca. 1975?), om mulig oprensning/pleje af et vandhul (råddent vand), der nu er i stykke 

af det gamle afsnørede å-løb. 

Med Lokalrådets overdragelse af brugsretten til en strimmel jord tilhørende Forsyningen, giver 

det mulighed for offentlig sti over til området langs nyt hegn, der opsættes nordvest for 

pumpestationen mod åen/Herluf Rahrs eng. 

 Jørgen og repræsentanter fra Gjern Natur mødes med biolog Kristoffer Jørgensen for at se på 

mulighed for at etablere trampesti rundt om Knuds sø. 

 

Sidste. Trond og Anne deltager i dialogmøde for lokalråd om Silkeborg kommunes klimastrategi 

(19. november). 

Jørgen og Peter deltager i nærdemokratikonference (9. november) 

Henrik; fremlagt skitse til ”byport portal” ved Gjerns indfaldsveje. 

 

 Referent Peter Sehested 


