
Referat lokalrådsmøde 27/04-2022 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Der bestilles frugt/nødder og chokolade som forplejning til møderne. 
  

2. Godkendelse af dagsorden 
Ingen indvendinger. Pkt. 4C flyttes til sidst i mødet da Jørgen ikke ønsker at deltage i drøftelsen.  
 

3. Korte meddellelser siden sidst 
 

a. Orientering fra midtby Styregruppes møde med Silkeborg Kommune onsdag d. 23. marts – 
Karen orienterer: Midtbyprojektet og vejprojektet er færdig til september. Peter er tovholder 
på Klimapuljen til Stationsvej 

b. Gjern Lokalråds hjemmeside – Morten orienterer: Alle er med deres navn uden billede. De 
eneste mailadresser der står er til lokalrådet og til formanden. Hvis der er rettelser så går 
Morten videre med det. Mailadresser og billeder kommer på næste møde. Morten arbejder 
videre med at sammenlægge Detskerigjern.dk(som ejes af borgerforening) og gjern.dk. 
Karen snakker med Jan fra borgerforeningen.    

c. Opfølgning byggegrunde – Claus orienterer: Høringssvar på kommuneplanen er indsendt. 
Der var dialog om udvidelse af erhvervsgrunde – generelt ønsker lokalrådet at støtte op om 
erhvervene i Gjern og indstiller samtidig til at der etableres korridorer og beplantning således 
at det grønne udtryk og stiadgangen i byen opretholdes.  

d. Deltagelse på Sundheds – og nærhedsudvalgets møde 26. 04. 2022 – Claus og Sjanna 
orienterer: Positivt og spændende møde. Sten Vindum er formand. Oplæg fra formanden og 
derefter gruppearbejde med den andre lokalråd og politikere. Forsøg med rullende 
kommuneplan. Lokalrådet vil arbejde på at komme med i forsøget. Frivillig Center Silkeborg 
arbejder med Fællesskabsstafetten. Der kommer mere info. Virklund har fået en del midler 
fra Outdoor sekretariatet. Vi indbyder Outdoor Sekretariatet til et temamøde i efteråret i 
forbindelse med stier og Teglværksgrund. Udvalget vil gerne komme på besøg 
Administrationen pointerede at det er lokalrådet de taler med.    

e. Opfølgning vedr. hjertestarter/tidligere henvendelse fra Karen Elisabeth Holm – Claus 
orienterer: Der har været dialog med Karen Elisabeth Holm. Claus står registreret som 
ansvarlig for hjerterstarteren. Der har været indsamling på nettet og på ruter i byen. 
Lokalrådet støtter op om initiativet til næste år da det kræver 4 indsamlere.    

f. Kontakt fra Karolinelundcenteret – Sjanna orienterer: Der er ansat en ny 
aktivitetsmedarbejder som Sjanna mødes med i morgen til en dialog om hvad byen kan 
sammen med plejecenteret. Karen spørger AG ang. gode tiltag på plejecenteret.  
 

4. Sager/Emner til behandling 
 

a. Borgermøde d. 8. juni 2022: Fællesspisning og aktiviteter for børnene i hallen. Spisning fra 
kl. 17:00 – borgermøde kl. 18:30. Sjanna snakker med Jesper ang. spisning. Morten snakker 
med GIF ang. aktiviteter. Slut 20:30. Byplanansvarlig ang. midtbyprojektet. Lokalrådet 
orientere om hvad vi har nået indtil ny.  

b. Mail videresendt af Sjanna vedr. henvendelse fra Ejvind Svejstrup: Den efterfølgende 
uddybning af sagen giver anledning til diskussion om tilgangen til udvikling af byen.   

c. Drøftelse af Forståelsespapir mellem Lokalråd og GAU – opfølgning fra foregående møder – 
tidligere udkast fra Sjanna/Karen: Sjanna sender vedtægterne for GAU. Punktet udsættes til 
næste møde. 

d. Oplæg fra Jørgen vedr. retningslinier for indgående post til Gjern Lokalråd: 
Forretningsordenen kan udvides således at vi undgår for mange ekstra tillæg. Sjanna laver 
oplæg.   



e. Henvendelse fra Silkeborg Kommune (Kirsten Primdahl, biolog) inspirationsarrangement 
med fokus på biodiversitet og DK vildeste kommune – Peter orienterer: Hun vil gerne holde 
et inspirationsarrangement for alle lokalrådene i hele kommunen. Teglværksgrunden og 
vilde haver, grundejerforeningen, skolen. Peter er tovholder.  

f. Udlån af skiveskæreren som er indkøbt med tilskud fra Kommunen – Peter orienterer: 
Skiveskæreren skal lejes eller udlånes. Peter laver et oplæg til udleje.  

5. Forslag til næste dagsorden 
a. Pkt. 4c udsættes.  

6. Evt.  
a. Borgmesteren har spurgt på Facebook om steder hun kan besøge: Vi vil gerne invitere 

hende til en formiddag i Gjern. Peter skriver en tekst som Morten sender via lokalrådets 
Facebook.  

b. Referatet sendes til lokalrådet, Helga Sandorf og Steen Andersen.  


