
 
Dagsorden 
Lokalrådsmøde - Tirsdag d. 18. januar kl. 13.30-15.30 
Sted: Afholdes privat v. Henrik Gram-Poulsen, Højholt 20. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Korte meddelelser siden sidst 
a. Pressemeddelelse i MJA 

i. Pressemeddelelsen i lettere redigeret form har været i både papir-avis og net-
udgave 

b. Formand orienterer om dialog med Mia Sabine Berle, Byplanlægger fra Silkeborg 
Kommune – ift. møde med Silkeborg Kommune og GAU vedr. 
Byfornyelsesprojektet 

i. Mia foreslår, at Lokalråd samler GAU + lokalråd til samlet møde med Mia, 
til samlet orientering af byfornyelsesprojekter. Dato 11. feb kl 13-15 foreslået 
og godkendt. Det aftales, at GAU og Lokalråd holder internt formøde inden 
møde m Byplanlægger. Forslag til datoer tirsdag d 1. feb kl 13.30 eller 
torsdag d 3. feb. Kl. 17.30 – Sjanna tjekker med GAU hvad der passer bedst.  

c. Dialog med bank ift. Konstituering 
i. Der skal sendes en liste over nye medlemmer samt kopi af id 

(kørerkort/sygesikring) på samme til banken. Jørgen sørger for at sende 
kopier til banken.  

4. Sager/emner til behandling 
i. Referat fra konstituerende møde godkendt 

Strategi og visioner for Gjern Lokalråd 2022-2025 
Formanden ønsker at invitere til indledende drøftelse af strategi og visioner for Gjern 
Lokalråd 

ii. Peter nævner natur og biodiversitet som fokus. Oplagt at koble det med 
Silkeborg Kommunes nye Biodiversitetspolitik som lige nu er i høring. 
Foreslået at Peter kommer med oplæg om emnet 

iii. Morten foreslår trafiksikkerhed. Morten arbejder på et oplæg.  
iv. Sjanna Gode muligheder for at tænke natur/bæredygtighed/trafik sammen. 

Derudover strategi for byggegrunde. Hvilken udvikling ønsker Lokalrådet at 
støtte 

v. Ift Skolen er central spiller i Gjern. Vigtigt at der er elevgrundlag.  
vi. Naturen er et gennemgående tema – også i tanker om udstykning 

vii. Morten: plads til mindre erhverv ifm udstyking  
viii. Hvad med det gamle hotel? Og andre serviceerhverv  



ix. Turistkontor/visitor-center. Vi skal være en del af outdoor Silkeborg for 
turister 

x. Vi bor i naturen – er den samlende vision og fortælling. Naturby Gjern, 
Naturligvis Gjern 

xi. Ift til tilflytning: vigtigt ikke kun at orientere os mod Silkeborg, men også 
Århus  

    
b. Kort fælles gennemgang af vedtægter og forretningsgang 

i. Udsættes til senere møde 
c. Drøftelse af yderligere organisering herunder eventuelt nedsættelse af udvalg 

Formanden har fremsat ønske om en flad struktur, hvor opgaver og områder fordeles 
mellem Lokalrådets medlemmer. 

i. Udsættes til senere møde 
ii. Morten laver oplæg om trafik 

iii. Peter laver oplæg om natur og biodiversitet 
iv. Forslag om at der er to personer fra lokalrådet for hvert udvalg/emne. En 

primær (A) person og en sekundær (B) person som kan supplere og være 
back up 

d. Fastlæggelse af møderække for 2022 
i. Udsættes til næste møde. Ønske om fast rul og variation i mødetidspunkt  

e. Besvarelse af videresendt mail fra Vagn fra Ry Seniorråd – Erfaringer med 
feriecenter 

i. Drøftet i lokalrådet. Claus giver svar til Ry Seniorråd  
f. Besvarelse af forespørgsel fra Karolinelundcentrets Venneforening – modtaget via 

Jørgen 
i. Det er aftalt, at Svend Møller Jensen sender materiale til lokalrådet. 

Lokalrådet foretager sig ikke yderligere før dette er modtaget.  
g. Tilbagemelding ift. trafik-spørgsmål på Facebook – Morten/Sjanna 

i. Udsættes til næste ordinære møde 
h. Realdania kampagne Underværker – info fra Silkeborg Kommune - ansøgningsfrist 

d. 7. februar 2022 
i. Oplagt ide, men vi satser på næste ansøgningsrunde 

i. Foreninger i Gjern og Lokalrådets dialog hermed 
i. Udsættes til næste møde 

j. Møde med GAU – Forventningsafstemning og fremadrettet samarbejde 
i. Se punkt 3b 

 
5. Forslag til næste dagsorden 

i. Se det øvrige referat 
 

6. Næste møde 
 

i. 22 februar 18:30 – 20:30 i GKIC 
 

7. Eventuelt 


