
Referat fra lokalrådsmøde onsdag  24  marts    2021 kl. 16.00 på Teglværksgrunden
Mødet afholdes udendørs efter bedste corona restriktioner. 
Vagn havde tændt op i bålstedet.

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.
Dagsorden godkendt.  ( Lidt kort dagsorden, da mødet afholdes udendørs. )

2.
Referat fra sidste møde  25 november .   Godkendt.

3.
Teglværksgrunden orientering Vagn og Jørgen.
Der er leveret Sten – sand  og grus.
Noget fra byggemodning på amerikavej, resten fra grusgrav.
Rendegraver har reguleret noget af det leverede fyld. Noget er jævnet af lokale.
Der er sået lidt frø, da det skal sås tidlig forår, kan det ikke vente til planlagt arbejdsdag 24 april.

Jørgen forsøger at holde stam styring på, at budgettet overholdes.  Der findes ikke nogle  ”rige 
onkler”   så det er utrolig vigtigt at budgettet ikke overskrides.

Planlægning af arbejdsdag er ikke på plads. Her er det vigtigt at have for øje, hvad  
forsamlingsforbuddet giver mulighed for.

Da det er Bjørn Djupvig og Peter Nymann  der er primus motorer, er det vigtigt  at de snarest 
kommer på banen.  Vagn /  Jørgen kontakter dem.  ( Jørgen og Vagn har i skrivende stund haft 
afholdt møde med  Bjørn og Peter )

4.
Orientering Ejvind:
GAU er ikke inviteret til mødet.  Ejvind har talt med Steen. Der er intet nyt omkring bymidten.  Gau
afventer  myndighedsbehandling af  ensretning af Stationsvej. 
Evt. ensretning af stationsvej vil øge trafikken på borgergade.  For at få alle aspekter belyst må det 
forventes at ensretningen kommer ud i offentlig høring.  

 Der er afsat 700000 kr til torvemiljøet. Beløbet skal anvendes på kommunalt areal. ( tidligere var 
det opfattelsen at beløbet også kunne bruges på de private arealer )  Der søges fonde til fuld 
realisering af projektet.  GAU indkalder lokalrådet, når der er mere konkret om projektet. 
Kommunens behandling af sagen kan læses i referat / beslutningsprotokol fra møde  i Økonomi- og 
Erhvervsudvalgets møde 9-2- 2021  under punkt 18.  Her kan skitseplan også ses.



Se også beslutningsprotokol fra møde i Plan og vejudvalget 1-2- 2021.  Punkt 4.  Her fremgår at
byforskønnelsen kan foregå uafhængigt af reetablering af vej arealet.  Her er der tidligere blevet
lovet at arbejdes udføres  midt 2021. Hele vejkassen skal graves op , og der skal bundsikres med nyt
sand / stabilgrus. Afsluttes med ny asfaltbelægning. 

Lokalrådet vil holde øje med at projektet realiseres i år.  

Det må forventes at der spæres for alt trafik, medes arbejdet udføres, omkørsel over  Ellerup / Gjern
bakker.

5.
Korte meddelelser.
Der er etableret Wifi i GKIC, fungerer ikke optimalt endnu.  Der følges op.
Lokalrådet har fået en henvendelse om man vil være behjælpelig med etablering af hjerte starter ved
/ på spejderhuset..
Det kommer på dagsorden på vores næste møde.
Ejvind undersøger om hjertestarter i GKIC kan gøres tilgængelig  også uden for åbningstid.

Henrik har haft rettet henvendelse til kommunen angående mere handicap venlige over / nedkørsler 
i byen. Arbejdet er udført.  Henrik holder løbende øje med om der kan gøres mere.

Badesø:  Knudsø ikke oplagt, p.g.a næringsstoffer.  Ny ide – indhak i Åen ved teglværksgrunden, 
alternativt skal der findes et areal, hvor grundvandet står højt, hvor der så kan laves en mindre 
terræn regulering. Jørgen tager endnu engang fat i kommunen.  ( Jørgen har haft fat i kommunen 
igen, der er ikke noget til hinder for at der må bades i åen ) (nærmere orientering på næste møde)

Udstykning på Amerikavej. Byggemodning  er godt i gang, der er ved at blive asfalteret ny vej.  
Vand og fjernvarme ligeledes under etablering . Boligselskabet vil tage første spadestik ultimo april.
Lokalrådet er kontaktet omkring deltagelse.  Restriktionen omkring forsamlingsforbud afgør, 
hvordan dagen kan forløbe.  Jørgen har kontakt med formand for boligselskab.

Cykelsti / midterhelle ved Herredsvejen / Søndergade er etableret. Ejvind kontakter kommunen 
angående  afmærkning af cyklister  er tilstræklig.

Lokalrådet har fået en henvendelse fra Silkeborg kommune. De mindre bysamfund skal sættes på 
landkortet. Tilflytter familier skal interviewes for at sætte fokus på de mange muligheder, der er i 
mindre bysamfund.. Ejvind kontakter i første omgang skovbørnehaven, for om man der vil finde 
egnede familier. 

6.
Der er ikke yderlige fra kommunale udvalg.

7.
Intet til referat .
Næste møde  21 april i GKIC, hvis muligt.

Mødet slut kl. 17.30  / bålet er ved at brænde ud



referent Peter Sehested


