
 
Referat 
Lokalrådsmøde - Onsdag d. 28. september kl. 18.30-20.30 
Sted: GKIC 
Tilstede: Morten, Claus, Peter og Sjanna 
Afbud: Henrik, Karen og Jørgen 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 31. august 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden tilføjes punkter under eventuelt vedr. henvendelse fra Knud Nissen, Formand for 
Resenbro Lokalråd, udkast fra Peter ift. input til trafiksikkerhedsplan, drøftelse af 
skiveskærer samt invitation af borgmester Helle Gade til indvielse/officiel åbning af 
midtbyprojektet. 

 
3. Korte meddelelser siden sidst 

a. Diverse opsamling fra sidste møde 
Opsamling på diverse opgaver – herunder kontakt til Tine, Gjern skole ift. kvashegn, 
Helga Sandorf Jacobsen ift. borgermøde på Sct Hans uge familiedag. Input til 
trafiksikkerhedsplan behandles som selvstændigt punkt. 

b. Noget nyt at bemærke fra Midtby-styregruppe/Midtby-projekt 
Peter læste mail fra Karen/Ann Robertsen op. Ann oplyser, at det går efter 
tidsplanen. De har haft nogle udfordringer undervejs. Der laves uddrag til facebook 
opslag som orienterer om projektet. 

c. Noget nyt af bemærke fra Sti-styregruppe 
Claus og Morten orienterede om møde mellem stistyregruppe og kommune 
repræsenteret ved Simon Christensen og Mia Berle.   
Der arbejdes med anden rute ift. sti-føring fra Østergade v. Comaco og ned mod 
sportspladsen. Der ud over arbejdes videre med andre forslag. 

d. Deltagelse på Nærdemokratikonference d. 5. november – frist for tilmelding d. 23. 
oktober – indtil videre deltager: Claus, Morten, Jørgen og Sjanna. Peter overtager 
Mortens plads, da Morten er forhindret. Sjanna tilmelder deltagere. 

 
4. Sager/emner til behandling 

a. Prioritering af opgaver jf. bilag 
Drøftelse af udvalgte punkter fra den rullende liste. 
Igangsættelse af arbejdsgruppe vedr. Teglværksgrunden. Sjanna sender mail til Mia 
Berle og Peter. 
Skiveskærer jf. nedenfor under eventuelt. 
Tages op igen på næste møde. 



b. Buskøreplaner jf. tidligere fremsendt mail fra Silkeborg Kommune 
Lokalråd ønsker at komme med en bemærkning til kommunes bemærkninger. Claus 
laver et udkast. Yderligere beskæring vurderes at være uhensigtsmæssig. Det er 
lokalrådets holdning, at det skal være en reel mulighed for borgere og Gjerns 
institutioner af benytte sig af offentlige trafik mhp. undervisning og øvrige tilbud i 
Silkeborg.  

c. Ny pulje fra Nordea-fonden jf. tidligere fremsendt mail fra Silkeborg Kommune 
Drøftelse af forskellige muligheder. Enighed om at muligheder skal afsøges indenfor 
Naturby Gjern-temaet – særligt ift. at begrønne/beplatning eller 
undervisningsfaciliteter/udelæringsrum på Teglværksgrunden. Peter og Sjanna går 
videre hermed. 
 

5. Forslag til næste dagsorden 
 
6. Eventuelt 

• Henvendelse fra Knud Nissen, Formand for Resenbro Lokalråd 
Morten kontakter Knud Nissen og spørger til henvendelsen og økonomi. 

• Udkast fra Peter ift. input til trafiksikkerhedsplan ift. Hornvej 14 
Aftalt at der kommer en information i facebook-opslag fra Lokalråd vedr. den 
forestående byggemodning på Hornvej. 
Peters forslag er godkendt. Det er aftalt, at Peter medsender den af Claus 
udfærdigede skrivelse, der blev fremsendt til Plan & Vejudvalget d. 9. august 2022 
umiddelbart forud Plan & Vejudvalgets behandling af udstykningen.   

• Drøftelse af skiveskærer 
Drøftet hvad er status på skiveskærer, og hvad gør vi med den fremadrettet. Peter 
oplyste, at Duelund planteskole gerne vil lave en aftale om administration. 
Lokalrådet er positive overfor Peters forslag og vil undersøge denne mulighed 
yderligere ift. kontrakt og vilkår. Vi skal have en status på funktionalitet og drift på 
næste møde fra Jørgen. 

• Invitation af borgmester Helle Gade 
Oprindelig ide fra Mia Berle. Morten drøfter med Karen ift. mulig officiel 
åbningsdato for midtbyen. Invitation der inkluderer byvandring i Gjern. 

 


