Referat fra Borgermødet torsdag 28. marts 2019 i Gjern Kultur- og Idrætscenter
60 deltagere til mødet. Ejvind Svejstrup blev valgt til dirigent. Peter Sehested referent.
Formand Vagn Brostrup fremlagde orientering om lokalrådets arbejde i 2019.
Der har været arbejdet med naturpark og outdoor projekt, der kan være med til at gøre Gjern til en
del af projektet: Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad. Der er ikke noget konkret
endnu.
Hjemmesiden Gjern.dk er veletableret. Virker som ”paraply hjemmeside” for alle foreninger,
institutioner mfl. i Gjern. Det er op til de enkelte foreninger og institutioner m.fl., som der er links
til på gjern.dk, at opdatere egne hjemmesider. Lokalrådets referater fra lokalrådsmøder kan også
findes via link til Lokalrådets officielle side under Silkeborg.dk.
Lokalrådet kan også følges på Facebook (ca. 2/3 af borgermødets deltagere er følgere på lokalrådets
facebookside).
Gjern har igen i år skiftet byplanansvarlig. Vi har fået 2 nye: Mia S. Berle og Peter O. Magnussen.
Nærdemokratiudvalget afholdt i juni måned deres ordinære møde i Gjern. I sidste del af deres møde
deltog Gjern lokalråd og Steen Andersen fra GAU. Her havde vi mulighed for at komme frem med
vores tanker om, hvad der bør ske i Gjern. Vi lagde vægt på bla. Cykelsti og gl. bymidte.
Her i 2019 bliver der etableret fartdæmpende bump ved Gjern skole. Der bliver også etableret
vejbump på Hornvej.
Sidst på sommeren påbegyndes genslyngning (vandløbsrestaurering) af Falkenkær bæk.
Regnskab ved Jørgen Krogh: Indtægter 6000 kr. Udgifter 4869 kr. overskud 1131 kr. aktiver 7673 kr.
Regnskab revideret af Tage Frank og Ove Madsen
Regnskab godkendt.
Revisorer genvalgt.
Jette Bredesen udtræder af lokalrådet. I stedet vælges Trond Bredesen.
1. suppleant: Lene Chüsler Andersen. 2. sup.: Gunner Skov Jensen
Orientering omkring Teglværksgrunden. Jørgen Krogh efterlyser frivillige, der vil være med til
at vedligeholde arealet samt komme med inspiration til hvordan grunden kan udvikles.
Efter Lokalrådet henvendte sig til Silkeborg Forsyning vedrørende det nedlagte rensningsanlæg –
nabo til Teglværksgrunden – har Teglværksgruppen, med Jørgen Krog i spidsen, haft møde med
folk fra Forsyningen ved det tidligere rensningsanlæg, for at se på mulighed for at frigøre ubenyttet
grundareal til rekreativt område i sammenhæng med Teglværksgrunden og den kommende
restaurerede Falkenkær bæk.
Resultatet af mødet blev, at der kan tyndes ud i beplantning omkring pumpestationen (det tidligere
rensningsanlæg), hvis vi finder frivillige til jobbet. Silkeborg Forsyning har stillet i udsigt at flytte
hegnet mod nord op langs kørevejen frem til pumpehuset, da den del af arealet mod åen ikke
længere anvendes til rensningsanlæg. Det frigjorte areal kan ved skriftlig aftale overgå til
Lokalrådet mht. ansvar og pasning (grønvedligeholdelse) samt anvendelse, men vil fortsat være
Silkeborg Forsynings ejendom.
Tanker om bedre/større infotavle med mountainbike spor i området.
Der bliver etableret nyt 2 km mountainbike spor omkring Landal Feriecenter og Troldhytten
(Silkeborg Spejderne).

Orientering fra GAU ved Steen Andersen
GAU bruger Stafetten til orientering om hvad der er gang i.
Bænkeprojektet er sat i gang. Produktionsskolen står for at samle de mange træ-stave til Natur
Bænke. GAU har deltaget i folkemødet i Silkeborg, hvor filmen ”8883 Gjern” blev vist (kan ses på
Gjern Lokal Tv’s hjemmeside).
Skærm ved købmanden nedtaget - fungerer ikke.
Er indmeldt i Real Dania erhverv. Har deltaget i inspirationstur til Ringkøbing.
Der er afrapporteret til erhvervsstyrelsen omkring modtaget tilskud..
Har deltaget i Temadag i Fåborg.
22. juni er der planlagt salgsfremstød af grunde på Tingbakken. Markedsføres bl.a. på kommunens
hjemmeside.
Præsentation af udviklingsplan for Gjern er forelagt på møde med Plan- og Vejudvalgt i kommunen,
hvor Trine Skammelsen, plan og byggechef også deltog.
I samarbejde med kommunen er der ansøgt om midler i Trafik – Bolig og Byggestyrelsen om
midler til byfornyelse i midtbyen (Blev ikke bevilget).
Naturpark Gjern kobles sammen med Silkeborg Outdoorstrategi.
Der har været afholdt møde med 3 lokale udstykkere for at få sat gang i salget af grunde.
Stikord fra debatten: Ønske om senior boliger - Opfordring til at lokalråd, borgerforening og GAU
står sammen. Søndergade er farlig for cyklende - Få bymidten renoveret- hvilket vil gøre det lettere
at sælge grunde i Gjern. Cykelsti - farlig vejstrækning for svage trafikanter ved/forbi XLbyg/Herredsvejen - I Borgergade bliver biler parkeret i begge vejsider. Flisebelæg ved hotel/bager
trafikøen bør repareres.

Indlæg af byplanansvarlig Peter Magnussen:
Befolkningen i Gjern er vokset med 170 fra 2007 til 2018. Der er i samme periode bygget 53 nye
boliger - næsten kun parcelhuse. Tendensen viser pt, at der bliver et større behov for flere mindre
boliger.
I 2018 er der 1470 indbyggere i Gjern.
Der er pt. 146 elever i Gjern skole, derud over er der stor friskole i Voel.
I Gjerns skoledistrikt er der i dag 2153 indbyggere - om 12 år forventes det at være steget til 2214
indbyggere.
Der forventes bygget 80 nye boliger i Gjern de næste 12 år.
I 2019 bliver der lavet fartdæmpning med ny type flytbare vejbump af genbrugsgummi ved skolen –
busser og brede vare- og lastbiler kan skræve over bumpene.
Der bliver lavet bump på Hornvej, hvor stien fra Tingbakken munder ud i Hornvej.

I Skannerup bliver der etableret dobbelt rettet cykelsti fra Foldagervej til Søndergade, med
helleanlæg på Hammelvej.
Der er i forb. med ”sikker skolevej” planlagt kort strækning cykelsti fra XL’s sydlige udkørsel til
Herredsvejens udmunding, hvor der bliver lavet tydelig krydsnings markering for de cyklister som
kommer til/fra den dobbeltrettede sti fra Skannerup i modsatte side vejen. Skal afklares med
lokalråd/GAU.
Hans Okholm: Politikere ønsker at være i god dialog med borgerne. Glad for at være med på
borgermøde – giver godt indtryk af hvad der rører sig i lokalområdet.
Arbejder på at der kan etableres 15 almennyttige boliger i Gjern, afklaring hen over de nærmeste
måneder. Afhænger af om boligselskab kan erhverve grunde til den rigtige pris, nok lidt nemmere
hvor der kan købes kommunale grunde.
Gjern er udvalgt til at være en af de 5 byer, der i år sættes særlig fokus på med hensyn til udvikling.
Kommuneplanen skal revideres i år. Her vil den af Arkitema udarbejdede udviklingsplan blive
taget med i arbejdet.
En del spørgsmål til specielt bymidte og cykelsti. Gode politiske svar, der lover, at der bliver set på
det, men intet lovet.
Referent Peter Sehested

