
Referat fra lokalrådsmøde onsdag  30  juni      2021 kl. 19,00 
I GKIC 

Deltagere fra lokalråd:  Ejvind Svejstrup,   Jørgen Krogh, Henrik Gram Poulsen, Anne Søndergård  
 Trond Bredesen , Vagn Brostrup  og Peter Sehested.

Fra GAU : Steen Andersen.

Rasmus  Råby  deltagelse under punktet med dronevideo.

Helga Sandorf  deltagelse under emnet  fremtidig udvikling af  Gjern.   

1.
GAU orientering.  
Pulje af  statsmidler til byforskønnelse gør det muligt at få finansieret op til 80 %  af udgiften. 
Silkeborg kommune ser en god mulighed i den  mulighed.  ( en kommunal udgift flyttes til en 
statslig udgift )
Udviklingsplan for Gjern vil blive brugt,  som grundlag for ansøgning. 
Etablering af  bymidte   ny  vejkasse + forskønnelse af kommunale og private arealer,  bliver derfor 
først udført i 2022.

Der afholdes møde med kommunen / forvaltningen  1 juli  med deltagelse af repræsentanter fra 
GAU og Lokalrådet. Fra lokalrådet deltager  Ejvind, Trond og Jørgen.

2.
Dagsorden godkendt.  
( der ændres lidt i rækkefølgen )

3.
Referat fra sidste møde  19 maj.  Godkendt.

4.
Hjertestarter ved spejderhuset.
Der blev indsamlet  25675 kr.  fysisk samt digital indsamling.   ( krav for indsamling var 15000 kr, 
så flot og stor indsats af de involverede ) ! 
I skivende stund er hjertestarteren monteret.  Det første år er service gratis.  Der vil være en årlig 
omkostning til strøm på ca. 400 kr.
Der vil  senere blive indkaldt til kursus i brug af hjertestarter.

5.
Dronevideo
Rasmus Råby  første udkast kan ses på yuotoube .  Udarbejdet efterår.  Rasmus har optagelser fra 
vinter og forår , supleres med sommer optagelser.
Trond sender link med nedslagspunkter.
Enighed om  at der  arbejdes hen imod en video der skal dække hele året.  I første omgang er der 
enighed om at vi ikke kontakter eventuelle sponsorer.
Videoen  er tænkt,  som appetitvækker  til markedsføring af Gjern.   



Videoen tænkes fremvist ved kommende borgermøde.

6.
Hjemmeside / Facebook side. 
Facebook siden ” det sker i Gjern ”  er den der bruges.  Problem / udfordring,  hvordan får vi 
orientering ud til dem der ikke bruger Facebook.  Stafetten  selvfølgelig en mulighed, men 
udkommer kun 4 gange årligt.  Hurtig orientering  er ikke muligt ad den vej.  
Hjemmesiden  ” det sker i Gjern ” den redigeres /  administreres af borgerforeningen.  Ejvind  
kontakter borgerforeningen, om de har løsning klar, til bedre informations kommunikering.
Vagn har kontakt til kommunens It afdeling.  Vores hjemmeside under kommunen er svær / bøvlet 
at vedligeholde pga.  IT sikkerhed. 
 
7.
Fremtidig udvikling af Gjern og opland.
Helga Sandorf er inviteret.
Der er ved at være udsolgt af byggegrunde i Gjern.  Hvad kan der gøres for at få ny udstykning på 
banen.  Pga. af lave priser på byggegrunde i Gjern er det svært for en privat til at gå i gang.
Helga tager kontakt til borgmesteren for  om,  der kan laves kommunal udstykning. 
Der forsøges etableret møde  med borgmesteren, Helga et par repræsentanter fra lokalrådet og en 
privat lodsejer.
Det er primært parcelhusgrunde,  der er behov for. 

Byggeri af almennyttige boliger på amerikavej  er  godt i gang,   Støbning af fundamenter godt i 
gang. Murerarbejde -  på begyndes umiddelbart efter ferien.

 Tingbakken  - her er der ikke flere byggegrunde.  Ejvind kontakter grundejerforeningen, angående 
et areal, der er afsat til tæt lav byggeri.  Her er der et areal ( ned mod Hornvej ) det kan måske 
udstykkes til et mindre antal parcelhusgrunde.  Lokalplan   - det skal undersøges om det er muligt at
arealet bruges til parcelhusgrunde..  Grundejerforening skal med ind over.  ( er efterfølgende 
kontaktet, de er positive over for en ændring /  tilføjelse til lokalplanen. Således at arealet i stedet 
kan bruges til parcelhusgrunde. 

Helga har ikke ny viden omkring bymidten.

Lokalrådet er ret frustreret  over den langsommelighed,  der er omkring projektet.

Har nu stået på i  mange  år.   Vejkasse / belægning hører under almindelig vedligehold. Så 
udskydelsen er, ( til Lokalrådets undren og frustation ) , alene Gjern skabt.

Helga opfordres til at arbejde for at cykelstien ( banestien )  laves bredere, mange cyklister ( især 
ældre)   er utrygge ved det smalle spor .   

8.
Gjern lokalråds fremtid
Trond ønsker at trække sig fra lokalrådet  pga. af arbejde i udlandet , er kun i Danmark få uger om 
året. Suppleant   ( Lene Chysler )  indkaldes  til næste møde.
Yderligere 3  ønsker at udtræde af lokalrådet.



Der vil blive lagt op til at der skal afholdes valg til lokalrådet.  ( Trond  lægger på Facebook) 
 
Borgermøde afholdes sep/ oktober..  ( fremrykkes måske )   emner.
Valg til lokalråd. 
Orientering  om manglende renovering af bymidte.
Video udarbejdet af Rasmus præsenteres. 
Indlæg ved energirådgiver.  ( mulighed for tilskud til  energioptimering )

9.
Lokalrådet har fået henvendelse om trafikproblemer / farlige situationer på Frederiksberggade./ 
Tvilumvej / Svostrupvej.
Der er mange biler parkeret på vejen, hvilket giver dårlig oversigtsforhold.
Jørgen kontakter kommunen om der kan  etableres trafiktælling / hastighedsmåling for om der ad 
den vej kan skabes en løsning. 

10.
Korte meddelelser.
Der er fundet en familie der vil lade sig interviewe  om hvorfor det er godt at bo i Gjern. 
( se tidligere referat )

GKIC har fået bevilget 30000 kr. til energibesparelse. ( LED belysning ) 
GKIC har fået ny formand . Torben Poulsen.

Vagn og Jørgen har haft møde med Silkeborg forsyning angående overdragelse af areal  ved ” gamle
rensningsanlæg ” , der mangler endnu et par detaljer.

11.
Nyt fra kommunale udvalg.
Vi er opfordret til at finde  kandidat der kan indstilles til kommunens forskønnelses pris.
 Vi har et par huse i kikkerten. Ejvind arbejder videre med dem.

12.
Dagordenspunkter til næste møde.  18 august. 
Sædvanlige.
Borgermøde

13. Eventuelt.  Intet til referat.
Referent . Peter Sehested


