
 

Referat 

Lokalrådsmøde - Onsdag d. 31. august kl. 18.30-20.30 
Sted: GKIC 

Tilstede: Morten, Jørgen, Henrik, Sjanna, Karen og Peter 

Afbud: Claus 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Jørgen bemærkede, at der på referaterne generelt bør fremgå, hvem der har været tilstede. 

Ligeledes at det på dagsorden fremgår med datoangivelse hvilket referat, der henvises til. 

Referatet udsendes senest 8 dage efter i henhold til forretningsordenen. Meninger skal sendes senest 

5 dage efter modtagelsen. Herefter anses referatet for møde d. 24. maj 2022 godkendt. 

Møde d. 22. juni 2022 blev aflyst pga. afbud fra 3 lokalrådsmedlemmer.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

3. Korte meddelelser siden sidst 

a. Seneste nyt fra Sti-styregruppe 

Der har været møde med Mia Berle. Langs med Gjern å fra sportsvej og til 

Teglværksgrunden kan stien formentlig komme igennem. Der arbejdes på en sti 

imellem Comaco og ned over sportspladsen. Det ville være en fin forbindelse fra 

Tingbakken via Hjarddalsvej over Nårupvej og forbi Comaco. Der skal laves 

myndighedsansøgninger til etablering af broer og boardwalks. Peter og Karen vil 

gerne hjælpe med ansøgninger.  

b. Seneste nyt fra Midtby-styregruppe 

Projektet er startet op d. 22. august – det kører efter planen. Der er fundet besparelser 

i samarbejde med kommunen. Den røde epoxy, platformen ved åen er sparet ved. 

Jørgen kontakter Ann med henblik på belysning og lastbilkørsel.  

 

4. Sager/emner til behandling 

a. Gæst: Helga Sandorf Jacobsen, jf. nedenfor. 

b. Opsamling på borgermøde d. 8. juni 2022 

Vinterbadested med sauna ved Teglværksgrunden 

Pladser til autocampere 

Fællesspisning – 40 var med. Vi prøver igen til næste år. Det er ikke nødvendigt at 

blive til lokalrådet.  

Lokalrådet vil gerne have en stand på familiedagen. En god mulighed for at få input 

til hvad borgerne gerne vil have vi skal arbejde med. 

Det kunne være muligt at lave et borgermøde til familiedagen evt. efter 

morgenmaden. Sjanna spørger Skt. Hans udvalget om det er muligt. 



Streaming af borgermødet – håber at vi kan få fat i nogle flere.   

c. Henvendelse fra Stefan Rossel 

Ønske om fælles Kvashegn på skolen – vi vender det med Tine Sax og vil opfordrer 

hende til at pedellerne laver et kvashegn.   

VE anlæg er ikke på bedding, men hvis det bliver aktuelt så vil lokalrådet gerne være 

med i en dialog med både entreprenører, lodsejere og interessenter.   

d. Prioritering af opgaver jf. bilag – udsættes til næste gang.  

 

5. Forslag til næste dagsorden 

 

6. Eventuelt 

 

Tine Sax inviteres til et møde omkring hvad vi kan i forhold til skolen. 

 

Næste møde 28. september kl. 18.30 – 20.30 i GIKC. 

 

Information/input fra Helga Sandorf Jacobsen 

 

Byggegrunde Hornvej: Der er ikke en bygherre eller udvikler der står på spring. Forvaltningen 

har fået til opgave at finde byggegrunde som ikke er udviklede. Derfor dukkede Hornvej14 op. 

Der mangler lokalplaner for Amerikavej til udvikling. Der bibeholdes et grønt område i 

lokalplanen for området. 

 

Hornvej bebyggelse: Der er ønske om cykelsti. Cyklisterne kan køre fra Hornvej over Engvej 

og videre over til Comaco. Skolevej – trafiksikkerhed skal forsøges at få det med i 

trafiksikkerhedsplanen. En kommende ny udstykning vil ikke forbedre trafiksikkerheden, 

tværtimod. Der er i forvejen problemer med en smal trafikeret vej. En kommende udstykning 

bør give anledning til en opprioritering af en cykelsti. Peter og Morten sender et svar.  

 

Rundkørsel v. Borgergade/Ejner Nielsensvej: Det kan overvejes om der skal etableres en lille 

rundkørsel, som en fartdæmpende foranstaltning.  


