
Tilstede: Erling Jensen Lemming, Jørgen Krog, Jens H. Poulsen, Mogens G. Heller, Eskild 

Johnsen, Vagn Brostrup Jensen og Ejvind K. Svejstrup. 

 

Referat fra Lokalrådsmøde torsdag d. 4. november 2010 i GKIC. 

Dagsorden: 

pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 
Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 
 

Pkt. 3: Korte meddelelser siden sidst. 

Nærdemokratiudv. har indkaldt til møde d. 27/11 – 10. Mogens og Vagn deltager. 

Møde med Nærdemokratiudvalget afholdt på Silkeborg rådhus d. 3/11 – 10 kl. 1730. Mogens 
deltog. Endvidere afholdtes der møde med embedsmænd, politikere og ældreråd. 

Vejbelysning – Erling har haft kontakt til Stig Autzen, Si. Komm. Det er uvist, hvilke veje der 
ændres til privat veje, hvilket indebærer betaling for gadebelysning (kr. 500 årlig pr. husstand). 

Erling har ligeledes forsøgt at få en tidsplan for, hvornår stien ml. Sportsvej og Skovvejen laves 

med fast belægning. 

Eskild har afholdt møde med John Staal, DanParcs, om at bruge DanParcs' navn i.f.m. 

ansøgninger til fonde ( etablering af stier ). Positivt tilsagn.  

Si. komm. er opmærksom på ”murergrunden” på Fussingsig. Bygningerne på Teglværkgrunden 

er nu fjernet. Erling ta'r kontakt til Si. Komm. vedr. manglende reetablering af rabatterne på 
Ellerupvej. 

Stier i ”Urbakkeskoven” (anlægget). Mogens har rykket for, at der sker noget. 

Legepladsen er sendt i høring – frist 1. dec. Derefter kan der indsendes byggeansøgning. 

”Brojubilæet” blev arrangeret med kort varsel (inden for 2½ time), idet vi ikke kunne få en 
udmelding fra Si. Komm. om, hvornår der blev åbnet for trafikken. Pæn tilslutning når vejr og 

varsel tages i betragtning. 
 

Pkt. 4. Opstart på huskelisten 2011. 

Vi er nået ”i mål” med huskelisten fra 2009. Nye tiltag efterlyses. 

Pkt. 5. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 

Skolesvømmeundervisningen forsvinder pr. 1/1 – 2011. Specialundervisning skal omlægges (så 
det bliver inden for kommunen). Budget 2011 – yderligere besparelser på 20 mio. (300.000 for 

Gjern skole). 

Silkeborg kommune yder 50% tilskud ved etablering af julebelysning. Silkeborg, Ans og 

Kjellerup har fået tilskud. 

Pkt. 6. PR. 

Deadline Stafetten d. 8/11 – 10. Vagn har lagt billeder fra ” broindvielsen ” ind på hjemmesiden. 

Pkt. 7. Dagsorden punkter til næste møde. 

Sædvanlige punkter samt lille julefrokost d. 2/12 kl. 1900. 

Pkt. 8. Eventuelt. 

Kassebeholdning – kr. 6.900,- 
 

 Referent Ejvind K. Svejstrup 


