
 
Referat 
Lokalrådsmøde - Onsdag d. 30. marts kl. 18.30-21.00 
Sted: Privat – hos Henrik 
 
Tilstede: 
Peter Nymann Eriksen 
Henrik Gram-Poulsen 
Jørgen Krog 
Morten Bay 
Sjanna Evers Spliid 
 
Afbud: Karen Glerup-Nielsen 
 
Referent: Sjanna Evers Spliid 
 
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Enkelte rettelser, herunder ændring af ordlyd under pkt. 4.b.ii.  
Ændret fra: ”Jørgen K laver udkast til proces, så der kan komme flere lokale kunstnere på banen til 
næste års gadekunst” til: ”Jørgen K laver udkast til proces for information, der tilgår Lokalrådet.” 
 
Herudover et generelt ønske om at referat fremsendes tidligere. 
Jørgen oplyste, at det tidligere havde været en aftale, at referat af Lokalrådets møder blev sendt til 
Steen Andersen fra GAU samt byrådsmedlem Helga Sandorf Jacobsen. Enighed om at denne 
praksis skal genoptages. 
  
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
Morten oplyste, at han havde modtaget en henvendelse vedr. Hjertestarter ved Naturhuset Egens 
Æt, som han ønskede behandlet under eventuelt. 
 
Ad. 3 Korte meddelelser siden sidst 

a. Kort opfølgning fra Morten ift. trafiksikkerhedsprojekt 
17 konkrete punkter sendt ind til kommunen vedr. input til Trafiksikkerhedsplan. 
Morten udtalte, at han var glad for opbakning og interesse fra lokalsamfundet. 1500 
havde set opslag på Facebook og 37 havde konkret responderet via forskellige 
kanaler. Oplæg blev lavet med bistand fra lokal gjernborger Søren Krabbe.    

b. Kort opfølgning fra Claus ift. byggegrunde/Møde med Frede Madsen 
Claus oplyste, at han sammen med Preben og Steen fra GAU, havde afholdt møde 
med Frede Madsen. Frede Madsen havde oplyst, at projektet var gået i stå, men at 
han ville genoptage dialog med kommunen. Claus gennemgik det fremsendte forslag 



til høringssvar angående kommuneplantillæg. I forbindelse hermed havde Steen 
Andersen fra GAU været i dialog med Tine Sax fra Gjern skole og Claus havde 
været i dialog med Gjern Børnehus og Naturligvis Troldbjerg ift. kapacitet. 
Opbakning til det udarbejdede udkast til høringssvar, men fremadrettet vil vi som 
Lokalråd søge også at få flere mulige områder bragt i spil. 

c. Status på kunst-projekt/Silkeborg Gadekunst Festival 
Sjanna orienterede. Der er nu modtaget skriftlig godkendelse af begge projekter fra 
Silkeborg kommune. Morten og Sjanna arbejder videre med projekternes realisering. 

d. Kort orientering fra Midtby Styregruppes møde med Silkeborg Kommune onsdag d. 
23. marts 
Sjanna orientererede på vegne af Karen. Sjanna oplyste, at Karen havde oplyst, at 
hele projektet forventes fuldført ultimo august.  
Aftalt, at Lokalrådet afventer Karens skriftlige tilbagemelding på mødet. Ift. 
udmelding på Facebook foreslog Peter, at Silkeborg Kommune står herfor og herved 
også står på mål for udmeldingen ift. borgerne. Umiddelbar enighed om den tilgang, 
men afventer dialog med Karen. Peter oplyste endvidere, at han havde undersøgt 
nærmere ift. vandafledning i midtbyen. En klimasikret vandafledning er fravalgt af 
forvaltningen i midtbyprojektet i sin nuværende form. Peter vil tage dialog med 
Karen med henblik på at kommunen etablerer en løsning, der som minimum kan 
videreudvikles med henblik på at optimere og fremtidssikre vandafledning både af 
hensyn til klimasikring og vandløbskvalitet. Evt. der kan søges midler i Klimapulje.  

e. Status ift. Ukrainske flygtninge på Gjern Hotel  
Sjanna fulgte op. På baggrund af dialog med Hans Henrik, ejer af Gjern Hotel havde 
Sjanna haft dialog med Silkeborg kommune. Gjern Hotel er nu skrevet på oversigt 
over tilbud om husly i Silkeborg Kommune til ukrainere. Denne liste deler Silkeborg 
Kommune med borgere/grupper og foreninger, som står med konkrete behov for 
husly. Sjanna oplyste, at hun havde haft dialog med Menighedsrådsformand Steen 
Andersen i forhold til organisering, opgaver m.m., hvis Gjern Hotel skal i brug som 
husly. Meningsrådet havde behandlet spørgsmålet og Steen oplyste, at de vil bistå 
med arbejdskraft og lokaler. Aftalt at Lokalrådet afventer eventuel henvendelse fra 
Silkeborg Kommune eller andre.  

f. Referater/Opdateringer på hjemmesider/evt. Facebook 
Morten oplyste at han er i dialog med rette vedkommende ved Silkeborg Kommune, 
og at han har fået de nødvendige adgange. Morten igangsætter opdateringer og 
Morten vil fremadrettet fremgå som direkte kontaktperson på hjemmesiden under 
kontaktfunktionen. 

 
2. Sager/emner til behandling 

a. Fastlæggelse af møderække for 2022 – herunder drøftelse af forplejning og 
afregning, hvis andre instanser deltager.  
Datooplæg pr. mail fra Sjanna godkendes med enkelte ændringer og forbehold for 
Karens godkendelse. Aftalt at Sjanna forestår mødebooking. 
Konkret drøftelse af udgift til møde d. 1. marts 2022, hvor Lokalråd faciliterede 
fælles møde med GAU, Silkeborg Kommune og Lokalråd. Udgift til kaffe og kage 



godkendt og faktura skal betales. Aftalt, at der til møder, hvor der kommer gæster, 
bookes forplejning. Der bookes ikke forplejning til Lokalrådets ordinære møder 
henset til Lokalrådets begrænsede budget. 

b. Borgermøde jf. vedtægter (Lokalrådet indkalder mindst 1 gang årligt inden 1. april 
til et offentligt borgermøde). 
Oplæg til dato for borgermøde fastsat til onsdag d. 15. juni 2022 kl. 19 i GKIC – 
forbehold for Karens OK. Lægges på Facebook inden 1. april 2022 i 
overensstemmelse med vedtægt. Dato skal med i næste nummer af Stafetten (Frist 5. 
maj). Sjanna rækker ud til tidligere Lokalrådsformand Ejvind Svejstrup ift. 
eventuelle input til beretning fra sidste periode.  

c. Godkendelse af referat af møde vedr. byfornyelse Lokalråd, GAU og Silkeborg 
Kommune – Tidligere omdelt udkast fra Sjanna, vedlagt indkaldelse som bilag. 
Referat blev godkendt. Sjanna fremsender til mødedeltagere. 

d. Drøftelse af Forståelsespapir mellem Lokalråd og GAU – Opfølgning fra sidste 
møde – Tidligere omdelt udkast fra Sjanna, vedlagt indkaldelse som bilag. 
Karen havde fremsendt forslag/udkast til kommissorium. Emnet blev drøftet. Flertal 
for at arbejde videre i form af Forståelsespapir. Jørgen er modstander af et generelt 
dokument og ønsker istedet, at der indgås konkret aftale fra gang til gang/fra projekt 
til projekt. Sjanna vurderer (qua rolle som bestyrelsesmedlem i GAU) sig selv som 
værende inhabil i forhold til afgørelse af, hvilket format, der skal arbejdes videre 
med. 

e. Styregrupper og følgegrupper ift. arbejdet med byfornyelsesmidlerne 
(ikke at forveksle med udvalg eller arbejdsgrupper, der er i øvrigt arbejdes med i 
Lokalrådet) 
Sjanna har fremsendt oplæg og fordeling. Fordeling godkendt, dog drøftelser ift. 
hvorvidt lokalrådsmedlemmer kan indgå i flere styregrupper. Sjanna tilkendegav, at 
man kun bør være repræsenteret i én Styregruppe af hensyn til gruppens evne til at 
kunne arbejde effektivitet, mødeplanlægning m.v. Der er mulighed for at oprette 
følgegrupper til Styregrupperne. Følgegrupperne kan bestå af både interne og 
eksterne ressourcepersoner eller andre interessenter kan deltage ad hoc eller mere 
permanent. Den enkelte Styregruppe kan vurdere behov. 
Jørgen og Peter kobles på følgegrupper for Stier og Midtby. 

f. Oplæg fra Jørgen vedr. Retningslinjer for indgående post til Gjern Lokalråd 
Oplæg drøftet, men egentlig behandling udsat til næste møde. 
 

3. Forslag til næste dagsorden 
Ingen bemærkninger. 

 
4. Eventuelt 

a. Hjertestarter ved Naturhuset Egens Æt 
Forespørgsel fra Karen Elisabeth Holms vedrørende Lokalrådets eventuelle hjælp til 
Serviceaftale/drift af Hjertestarter ved Spejdernes Naturhus. Enighed om at bistå 
med at finde en løsning, men Lokalråd har ikke mulighed for at påtage sig 
driftsomkostning. Claus følger op og tager en dialog med Karen. 


