
 
Referat 
Lokalrådsmøde - Onsdag d. 26. oktober kl. 18.30-20.30 
Sted: GKIC 
Tilstede: Morten, Claus, Peter, Henrik, Jørgen og Sjanna 
Karen deltog via Messenger. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 28. september 2022 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

 
3. kl. 18.30-19.15: Besøg fra Tine Sax, Skoleleder Gjern Skole 
Sjanna bød velkommen til Tine og indledte med baggrunden for Lokalrådets invitation.	
Lokalrådet ønsker i høj grad at samarbejde og understøtte skolen og skolens plads i 
lokalsamfundet. Lokalrådet anses skolen for at være en af livsnerverne i lokalsamfundet. 
Positiv og iderig drøftelse med Tine. Tine fortalte om deres indgangsvinkel til samarbejde med 
lokalsamfund og tidligere tværgående samarbejder. Bl.a. også tidligere dialog med Lokalråd ift. 
Karlinelundscentret, hvor skolen arbejder med at udbygge aktiviteter. Tine oplyste, at Gjern 
skole elevtalsmæssigt ligger på: 157 børn – over prognosen på 135 børn.  
Tine oplyste om kommende projekter, herunder bl.a. børnenes demokrati og udvikling af 
demokrati-materiale. Drøftelse af, hvorvidt Lokalrådet spille en rolle i forhold til det – evt. at 
skolebørn kan bidrage i beslutningsproceser i lokalområdet.   
Morten foreslog bl.a. cykelstier/sikker skolevej som et emne for eventuel børneinddragelse. 
Mulighed for en fælles indsats ml skole og lokalråd – herunder at Tine gives mulighed for at 
kommentere på trafiksikkerhedsplan. Tine vil her også inddrage af Cykelstrategiudvalg. 
Lokalråd ønsker konkret at inddrage skolen mhp. at afsøge mulighederne for at etablere et ude-
læringsmiljø på Teglværksgrunden. Drøftelse af mulighed for at præsentere projektet vedr. 
Teglværksgrunden for hele læregruppen – fælles udgangspunkt at tale ud fra. Elevrådet har 
efterspurgt faktisk efterspurgt mere udeundervisning. Drøftelse af, at naturdag på 
Teglværksgrunden eventuelt kan ske med inddragelse af skole/SFO. Peter er tovholder fra 
Lokalrådets side på opgaven. Lokalråd følger op overfor Tine, når vi har konkretiseret 
rammerne med Silkeborg Kommune. Der blev også drøftet mulighed for områdefornyelse og 
udbygning af faciliteter ved både anlægget og foran pizzeriaet.  

 
4. Korte meddelelser siden sidst 

a. Noget nyt at bemærke fra Midtby-styregruppe/Midtby-projekt 
Midtbyen åbnede efter tidsplanen d. 21. oktober 2022. Dato for mulig indvielse 
afventer. Karen oplyser, at Preben, Steen og Karen afventer møde med Ann i uge 44. 
Begrønning – platform og træ sparet væk. Et bed fravalgt pga. pladsmangel. 



Ift. skilte-kommentar på FB ift. enretning. Jørgen oplyser at skiltning er ok, men at 
maskine evt. kan have spærret for udsyn til skilte kortvarigt. 

b. Noget nyt af bemærke fra Sti-styregruppe 
Ikke noget nyt – Claus kontakter Mia Berle ift. status. 

c. Opfølgning på Mortens drøftelse med Knud Nissen/Resenbro Lokalråd 
Morten har fulgt op overfor Resenbro lokalråd. Morten har samlet input til Gjern-
banestil, Morten og Peter sammensætter og fremsender information vedr. Gjern d. 
26.oktober.  

d. Opfølgning på Claus’ kommentar til buskøreplan 
Claus oplyste, at han havde fået bekræftet at kommentar var modtaget.  

e. Henvendelse fra borger vedr. bebyggelse af Hornvej 14 
Sjanna læste henvendelsen op, der var kommet til Lokalrådets Messenger, som 
Morten administrerer. Lokalrådet erklærede sig enig i det svar, Sjanna havde 
udarbejdet/Morten havde sendt. 

f. Status på igangsættelse af Teglværksgrund-styregruppe 
Sjanna har sendt mail til Mia Berle med oplysninger om gruppens medlemmer og at 
Peter er tovholder/lead på gruppen. Generel dialog om Teglværksgrund/synergier 
mellem Teglværksstyregruppe/Stistyregruppe. Drøftelse af opfølgning og 
information på den historik og det arbejde som Jørgen og Vagn har varetaget.  

 
5. Sager/emner til behandling 

a. Skiveskærer/Teglværksgrund 
Jørgen oplyser, at kommunen har bevilliget penge til reparation af skiveskærer. 
Reparation kostede 4000 kr. Drøftelse af Lokalrådets administration af skiveskære – evt. 
udlånsmodel via Duelund Planteskole. Ligeledes drøftelse af hvad der oprindeligt lå i 
aftale/forudsætning for bevilling af skiveskærer.  
Forslag fra Karen ift. samarbejdsaftale mellem kommune og Lokalråd ift. vedligehold af 
areal på Teglværksgrund og udgifter til reparation af skiveskærer. Lokalråd er positive 
overfor, hvis en sådan samarbejdsaftale kan være en mulighed. Jørgen følger op på den 
del og tager kontakt til Kristian Nielsen v. Silkeborg kommune. 
 

6. Forslag til næste dagsorden 
 

7. Eventuelt 
a. Nordea-fond ansøgning 

Vi må udskyde, da vi ikke har en konkret projekt, vi kan søge midler til. 
b. Referater til suppleanter. Sjanna følger op herpå. 
c. Nytårskur for Lokalrådet på Teglværksgrunden i stedet for julefrokost. Sjanna sender 

datoforslag. 
d. Claus forslag til møde med byplanplanlægger Peter ift. byggegrunds-situationen– 

aftalt at Peter inviteres til næste lokalrådsmøde.  
e. Peter spurgte ind til læserbrev vedr. Gjern børnehus. Sjanna orienterede på baggrund 

af forældremøde d. 24. oktober 2022. 



f. Sundhedspris m.m. – input til eventuel indstilling. Skolen blev nævnt – og også det 
arbejde Ældresagen i Gjern gør for ældre og ensomhed. Vi ligger på Facebook og ser 
og der kommer eventuelle borgerinput. 

g. Morten orienterede om hjemmeside – drøftelse om eventuelt samarbejde med 
Borgerforeningen. Det er et ønske fra Lokalrådets side, hvis vi kan få et sådant 
samarbejde op at stå. 

h. Drøftelse af forplejning til Lokalrådsmøder. Henset til økonomien går vi tilbage til 
en småkage fra Gjern-bageren – i stedet for frugt og nødder. 

i. Jørgen oplyste, at Lokalrådet var blevet opkrævet et bank-gebyr på 1000 kr. for 
ændring af adgang til konto – således at både kasser og formand har fuldmagt til 
konto.  


