
Referat fra lokalrådsmøde onsdag  15 september     2021 kl. 19,00 I GKIC 

Deltagere fra lokalråd:  Ejvind Svejstrup,   Jørgen Krogh, Henrik Gram Poulsen,  
 Vagn Brostrup,  Gunner Skov Jensen   og  Peter Sehested.

Fra GAU :  Jacob Ebbesen  ( under punktet orientering fra GAU )

1. Der er aftalt møde med Labland – Kommune -  GAU og lokalråd.  Mandag  20 september.
Der skal udarbejdes køreplan for videre forløb.
Helt klart – det er bymidten , der skal være fuld fokus på. 

Der er afsat dato på møde for borgerindragelse fredag 15 oktober. ( om dagen ).  Endelig køreplan 
for afvikling besluttes mandag  20 september.

2. Dagsorden godkendt.

3. Referat fra mødet 18 august godkendt.

4. Hjemmeside  / facebookside.  
Der har ikke været respons på lokalrådets  henvendelse til borgerforeningen.  Ejvind tager kontakt 
til borgerforening. 

5. Lokal rådets fremtid – borgermøde samt valg til lokalrådet.

Borger mødet   afholdes 6 oktober.  I cafeteria / værested. kl. 19.00 
Kommunen har endnu ikke reageret på Ejvinds henvendelse på deres deltagelse. Ejvind følger op.

Diskussion angående om Labland skal deltage. 
 Enighed om at det skal være kommunen, der skal orientere om planerne om renovering af bymidte,
herunder tidsplan. 
 
De skal også orientere om byudvikling, herunder om,  der er nye byggegrunde på vej. 

Indlægget fra kommunen bliver punkt 1 på borgermødet. 

Orientering fra lokalråd, regnskab og valg til lokalråd og valg af revisorer foretages efterfølgende. 
Der er foreløbig 4 nye kandidater ,  der  ønsker at stille op. 
Der er 3 fra lokalrådet,  der modtager genvalg. 

Valget forsøges afholdt på borgermødet, ikke helt efter vedtægterne. Forsamlingen skal godkende 
valghandlingen.  Hvis der er modstand mod det,  og vi skal overholde vedtægterne skal valget 
afholdes i forbindelse med kommunalvalget 16 november. 



Ejvind kontakter Erling Lemming om han kan / vil være dirigent.

Den udarbejdede video om Gjern vises.  Ejvind / Trond konkakter Rasmus Råby  om han kan være 
tilstede, så han kan modtage forsamlingens  ” roser ”

Der er 2 forslag til titel på video. 

Titlen  bliver :  Gjern – midt i naturen. Året rundt. 

Vagn får borgermødet annonceret på hjemmeside / Facebook/ det sker i Gjern .  Får aftalt med  Spar
om vi kan få mødet på en stander ved butikken. 

Aftaler tekst med Ejvind. 

 
6. Møde vedr. midtby mandag 20 september fra 12.30 – 15.00

Fra lokalrådet deltager Ejvind, Henrik og Vagn.   Enighed  om at det er midtbyen med ny belægning
der skal have fuld fokus.  Øvrige  ”gode ideer”  må ikke sinke processen. 

7. Korte meddelelser siden sidst.

Der har været afholdt arbejdsdag på Teglværksgrunden.  Skuffende deltager antal, men dem der 
deltog havde en god dag. Der blev øvet i at slå med le, kratklipper, sået blomster blanding. 
Oplæg om vilde bier/ insekter. Artsbestemmelse af planter. 
Lokalrådet sponsorerede sandwich

Insekthoteller og fuglekasser blev ikke bygget. Materialer forefindes, sponsoreret af Grønagergård 
savværk. 

Der har tidligere været forslag om opstilling af træskulptur af  teglværksarbejder. Træstubben er nu 
bjerget.  
Jørgen / Vagn  undersøger,  om der kan søges midler til udførelse af skulptur. 

Midttrafik / Silkeborg kommune er i gang med planlægning af nye buskøreplaner, som skal træde i 
kraft sommeren 2022.
Frist for indsendelse af ændringer / justeringer er fredag 8 oktober. 
Nye køreplaner kommer i offentlig høring 5- 18 januar 2022.

Plan kan ses på midttrafiks hjemmeside. 

Vagn lægget det på lokalrådets hjemmeside og Det sker i Gjern ( Facebook ) 

8. Nyt fra kommunale udvalg. Ikke noget der vedr. Gjern.

9. Dagsordenspunkter til næste møde . Sædvanlige  + evaluering af borgermøde.  Næste mødedato 
bliver  onsdag 17 november. ( sidste møde i år, samtidig sidste møde med nuværende 
sammensætning af lokalråd )



. Eventuelt   - ikke noget til referat.
Men rygtebørs siger at gamle Spar  butik er ved at blive handlet. !  Der sker noget i midtbyen. !
Hotellets fremtid stadig uvis 

Referent . Peter Sehested


