
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 17. november 2021 kl. 19.00 I GKIC  

Deltagere fra lokalråd: Ejvind Svejstrup, Jørgen Krogh, Henrik Gram Poulsen, Vagn Brostrup, og Peter 

Sehested. Afbud Gunner Skov  

 

1.  Ingen orientering fra GAU  

2.  Dagsorden godkendt  

3.  Referat fra møde 19. oktober godkendt. (kan ses på Gjern Lokalråds hjemmeside).  

4.  Hjemmeside / facebookside. Vagn har haft kontakt til Kuno (Gjern Borgerforening)  

Der er en årlig besparelse til webhotel på ca. 500 kr. hvis de to sider sammenlægges med gjern.dk som 

”subdomæne” . Domæne navnet www.gjern .dk tilhører Gjern lokalråd. Det bliver op til det nye lokalråd at 

arbejde videre med Borgerforeningen. 

Gjern Borgerforening arbejder med forbedring af Google-kalenderen i ”Det sker i Gjern”.  

5.  Valg til lokalrådet.  

Følgende er valgt til lokalrådet. Morten Bay, Karen Glerup Nielsen, Sjanna Evers Spliid, Peter Nymann 

Eriksen, Claus Møller-Nielsen, Henrik Gram-Poulsen og Jørgen Krog. Vagn Brostrup Jensen 1. suppleant. 

Frithof Quistgaard 2. suppleant.  

Valget forløb godt med en afslappet stemning. 516 stemte. Knap halvdelen af dem der stemte til 

kommunalvalget.  

6. Økonomi lokalråd.  Kassebeholdning ultimo 2021 forventes at blive ca. 4000 – 4500 kr.  

7. Korte meddelelser siden sidst.  

Henvendelse fra lokalrådet til kommunen angående etablering af 3-4 parcelhusgrunde på Hornvej kræver 

ændring / justering af lokalplan for Tingbakken. Bør kunne laves forholdsvis hurtigt, hvis der er kommunal 

vilje.  

XL har fået ryddet skrænten ned mod søen, der gøres klar til ny beplantning. (Lokalrådet har opfordret)  

8.  Nyt fra kommunale udvalg. Ældre sagen i Gjern har ansøgt om 5000 kr. i puljen paragraf 18 midler. Her er 

der afslag.  

Ellers ikke noget der vedr. Gjern  

9 Dagordenspunkter til næste møde. Næste møde , afslutning for nuværende lokalråd. Aftalt mandag. 13 

december kl. 18.00 Konstituering af nyt lokalråd januar 2022. Nyvalgte kordinerer en møde dato.  

10. Eventuelt.  Intet til referat.  

 

Referent Peter Sehested 

https://gjern-lokalraad.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Lokalraad/Gjern-Lokalraad/Referater_pdf/Referater-2021/Ref-lokalrdsmoedet-19-oktober-2021.pdf
https://help.one.com/hc/da/articles/360004158378-Hvordan-kan-jeg-knytte-mit-dom%C3%A6ne-til-et-hostingabonnement-#step-2
http://gbf.detskerigjern.dk/

