
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 22. april 2020 
kl. 18.30 på Teglværksgrunden 
 
Mødet afholdt i madpakkehuset med behørig afstand 

 

 

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

Anne Søndergård, Jørgen Krogh og Peter Sehested. 

 

Afbud fra GAU. (Steen Andersen) orientering fra GAU er sendt på mail. 

 

1. 

GAU  

Bænkprojekt: Alle bænke er nu opsat. Der er monteret lys. Infotavler er under udarbejdelse. 

Projektet skal økonomisk være afsluttet 1. maj. Det nås. 

 

Der er sendt en føler ind til Nordea-fonden, om der kan søges midler til det fortsatte arbejde med 

den gamle midtby. For at komme videre, vil GAU lade sig momsregistrere. Hvilket vil gøre det 

muligt for virksomheder at få moms modregnet ved bidrag. Det er planen at der skal dannes en 

forening for at det bliver nemmere at søge midler fra fonde. Revisor er med på råd. 

 

Jørgen Krog ønsker ikke at GAU fremover deltager i vores lokalrådsmøder, da vi kan læse deres 

referater på hjemmesiden.  

Resten af lokalrådet ønsker at GAU skal være med på vores møder, da det fremmer samarbejdet. 

 

2. 

Dagsorden godkendt. 

 

3. 

Referat fra sidste møde 22. februar godkendt. 

 

4. 

Evaluering af borgermødet 11 marts. 

Problemer med sammenkobling af PC og projektor, det tekniske ikke i orden. Det er ikke første 

gang. Ejvind tager det med til bestyrelsen i GKIC. 

Det skal være klar ved mødets start. Fremover skal systemet testes før mødet. 

 

Udefra kommende har blandet sig i lokalrådets planlægning af indlægsholdere, hvilket fik starten af 

mødet til at virke lidt rodet. 

 

For mange indledere på mødet. Lidt rod i rækkefølgen af indledere. Flere ting der gjorde at 

tidsplanen skred. 

Derfor ikke så mange indlæg næste gang. 

Generelt et godt møde med god orientering om planerne med bebyggelse på Amerikavej. 

 

(referat af møde kan ses på lokalrådets hjemmeside) 

 

5. 

Korte meddelelser siden sidst. 

 

Der er tyndet kraftigt ud i bevoksningen på engen ved mejerigrunden. 



Falkenkær bæk har fået udløb i det gamle Å løb. Projektet har fået stor ros fra lokale. 

 

Jørgen tager fat i kommunen/Silkeborg forsyning, om ikke det snart er mulig at få overdraget 

arealet ved rensningsanlægget. Hegn skal fjernes. 

 

Ejvind og Trond har deltaget i møde hos MJA. Hvor lokalråd var inviteret. 

 

Henrik har deltaget i møde hvor foreninger i Gjern var inviteret. Formål - bedre samarbejde på 

tværs i Gjern. Måske et tilbagevendende møde. Problem stilling for enkelte foreninger er at skaffe 

nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Skolen har et areal de vil lægge ud til mere natur. 

 

Mødet omkring mere vild natur på Teglværksgrunden udsat pga. corona. 

 

Det er muligt at søge EU midler til udvikling af landsbyer. Lokalrådet søger ikke. 

 

Sidste nyt: GAU ansøger for at fortsætte med at udvikle Naturby Gjern. 

 

6. 

Nyt fra kommunale udvalg.  

Cykelsti/helleanlæg etableret i Skannerup. 

Ellers ikke noget der vedrører Gjern 

 

7. Dagordenspunkter til næste møde. Sædvanlige. Næste møde bliver 27 maj.  

 

8. Eventuelt. Intet. 

    Sidste deadline til Stafetten er 5. maj. Ejvind laver et indlæg om borgermødet. 

 

 

Referent Peter Sehested 


