
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 21. april 2021 kl. 19.00 

Pga. corona restriktioner holdes mødet privat på adressen Herredsvejen 2.  

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

Søndergård og Peter Sehested. Afbud Trond Bredesen p.t. i Kina  

1. GAU orientering. Afbud fra Steen. GAU har stadig ikke hørt fra Silkeborg Kommune. Der indkaldes 

til fælles møde, når der er nyt omkring kommunens behandling af planerne omkring bymidten. Der 

er endnu ikke foretaget myndighedsgodkendelse af ensretning af Stationsvej. 

 

2. Dagsorden godkendt.  Med enkelte tilføjelser. 

 

3. Referat fra sidste møde 24. marts.  Godkendt. 

 

4. Hjertestarter på Svostrupvej. Karen Elisabeth Holm (aktiv i Hjerteforeningen) kom med indspark og 

begrundelse til at opsætte hjertestarter på spejderhuset. Ejvind tager / har kontakt til spejderne. 

De holder møde i maj. K:E:H skal have svar seneste 15. maj. Der er p.t. mulighed for at få en 

hjertestarter monteret gratis, under visse betingelser. Starteren skal da monteres udendørs, så den 

er til alles benyttelse. Årlig omkostning ved placering i varmeskab, ca. 400 kr. til strøm/ år. 

Lokalrådet er positiv over for ideen, men lokalrådet har ikke midler til at betale for strømmen. 

Yderligere informationer kan findes på hjerteforeningens hjemmeside. 

 

5. Teglværksgrund. Event afholdes 24. april. Arrangementet er annonceret på facebook, og ved opslag 

ved Spar.. Deltagelse af biolog Rikke Milbak fra vild med vilje. Biolog Peter Lange Silkeborg 

kommune. Pga. corona skal der tilmeldes til arrangementet. Gjern Lokal TV deltager. Video kan ses 

på deres hjemmeside. 

Klipper er leveret. 

Økonomi : Jørgen holder budgettet i stram snor, forventer at regnskab kan indsendes snarest, 

således at bevillingen fra Friluftsrådet kan udbetales. 

 

6. Badesø. Det har ikke været mulig at finde et egnet sted til placering/udgravning til en lille badesø. 

Anbefalingen er at åen benyttes, her er der en fornuftig vandkvalitet. Teglværksgrunden vil være en 

oplagt mulighed. ”Svinget” ved bordbænkesættet er brugbart, der vil senere evt. kunne kombineres 

med handicap venlig adgang, der også kan bruges til kørestols fiskeri. Måske kan det give mulighed 

for at søge midler. 

 

7. Første spadestik – almennyttige boliger på Amerikavej/Falkenlundvej Onsdag 21. april: borgmester, 

udvalgsformand og formand for boligselskab foretog spadestik til byggeriet. LPH byg fra Hørning 

står for opførelsen af 14 almennyttige boliger i størrelsen fra 85 -100 kvadratmeter. Byggeriet 

starter maj/juni. Boligerne vil være klar til indflytning 1. juli 2021. Senere vil der også blive bygget 

andelsboliger, samt et par dobbelthuse på arealet. 

Skitse og placering vil kunne ses på hjemmesiden ”boigjern.dk”. 

 

8. Træskulpturer. Ejvind har fældet et stort gammelt egetræ. (begyndt forrådnelse) Træet er velegnet 

til at udskære et par træskulpturer. Ideer /sponsor søges. Priside for en skulptur 3500 – 5000 kr. 

Ejvind har haft kontakt til skovbørnehaven, om de vil være behjælpelige, med at finde et par 



familier, der vil deltage i kommunens spørgeundersøgelse, om hvordan det er at bo som tilflytter i 

et mindre bysamfund. Der er et par oplagte muligheder! 

Kommunen har en pulje på 400.000 kr. hvorfra der kan søges op til 20.000 kr. pr. aktivitet, der er 

målrettet lokale arrangementer som, små og store stævner, fritidsaktiviteter mm. 

Der kan søges frem til efteråret 2021. Yderlig information kan ses i Økonomi-og Erhvervsudvalgets 

beslutningsprotokol møde dato 06¬04-2021 punkt 10. Det er et ”Kultur-, social- og idrætsboost” 

under idræts- og kulturlivet frem til efteråret 2021. Med fokus på fællesskabende aktiviteter, der 

handler om at bryde isoleringen i denne Corona tid. 

Vagn lægger links til det på lokalrådets hjemmeside/facebook. 

Der er ikke kommet svar på cyklist afmærkning på Herredsvejen/Søndergade. 

 

9. Der er ikke nyt fra kommunale udvalg, der vedrører Gjern. 

 

10. Dagordenspunkter til næste møde. Sædvanlige.  Hjemmeside/facebookside.  Økonomi. (stigende 

omkostninger vedr, pengeinstitut). Dronevideo – færdiggørelse? Borgermøde/valg til lokalråd. 

Opgaver lokalrådet skal arbejde med fremadrettet. Yderligere forslag sendes til Ejvind 10 dage før 

mødet. Næste møde 19. maj 2021. 

 

11. Eventuelt. Gravhøje på Nårupvej. Ser måske lidt rodet ud. Fredningsbestemmelser giver begrænset 

mulighed for vedligeholdelse. Der må fældes træer. Højene ligger på privat jord. Ejer kan evt. 

kontaktes. 

 

Ellers ikke noget til referat.  

Referent. Peter Sehested 

https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2021/Oekonomi-og-Erhvervsudvalget/2021/6april830
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2021/Oekonomi-og-Erhvervsudvalget/2021/6april830

