
 
Referat 
Lokalrådsmøde - Tirsdag d. 22. februar kl. 18.30-20.30 
Sted: GKIC 
 

1. Deltagelse af byrådsmedlem Helga Sandorf Jacobsen 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
 

a. Ingen indvendinger 
 

4. Korte meddelelser siden sidst 
a. Møde med Silkeborg Kommune 1. marts kl. 14.30-16.30 i GKIC 

i. ok 
b. Status på arbejde med kunst-projekt/Silkeborg Gadekunst Festival – 

Morten/Sjanna orienterer 
i. XL-Byg har sagt ok til at lave kunst på hegnet. Motivet er GIF’s plakat. Kent 

(kunstner) har lavet oplæg til kunst på Gjern skole. Der bliver lavet en 
ansøgning på begge projekter.  

ii. Jørgen K laver udkast til proces så der kan komme flere lokale kunstnere på 
bane til næste års gadekunst.   

c. Stafetten – Morten orienterer 
i. Deadline var 5. feb.!! Det betyder at vi ikke får noget med i denne udgave. 

Næste deadline: 5. maj, 5. august., 5. september. 
d. Brev fra Sundheds- og Nærhedsudvalget vedr. regnskab og økonomisk tilskud 

til Lokalråd (Jørgen/Sjanna orienterer) 
i. Regnskab er indsendt 

e. Fra Silkeborg Kommune: Forslag for indkaldelse af ideer og forslag: Ny 
planlægning for tekniske anlæg – Slutdato for høringsperiode 08.03.2022 (Claus 
orienterer) 

i. Claus færdiggør forslag til placering af ladestandere 
f. Fra Silkeborg Kommune – Forespørgsel på aktiviteter i Gjern – ift. Projekt 

Flere i Fællesskaber (Sjanna orienterer) 
i. Forslag: send henvendelsen til Stafetten og Borgerforeningen  

ii. Peter laver foreningsliste 
g. Fra Silkeborg Kommune – Anmodning om indspark til kommende revision af 

Trafiksikkerhed for Silkeborg Kommune 



i. Peter og Morten laver et kort svar, men angivelse af at vi ikke er tilfredse 
med den nuværende situation – og at lokalrådet kommer med en uddybende 
kommentar senere 

h. Fra Silkeborg Kommune – Godkendt forslag til kommuneplantillæg – Frist 
11.04.2022 (Claus orienterer) 

i. Vi arbejder videre med et svar 
 

5. Sager/emner til behandling 
a. Fastlæggelse af møderække for 2022 

i. Forslag: sidste onsdag i hver måned 
b. Opfølgning på møde med GAU og samarbejdsaftale for Lokalråd og GAU 

(Sjanna medbringer udkast) 
i. Udsat til næste 

c. Referater på hjemmesider/evt. link på Facebook 
d. Arbejde videre med nedsættelse af udvalg 

 
6. Forslag til næste dagsorden 
 
7. Eventuelt 


