
Tilstede: Erling Jensen Lemming, Jørgen Krog, Jens Poulsen, Mogens Heller, Vagn Brostrup Jensen, Ejvind K. 
Svejstrup. 
Fraværende: Eskild Johnsen 
 

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 10/8 – 2011 i GKIC. 
          
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.   Godkendt. 
 
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.    Godkendt. 
 
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst. 
Intet nyt ( sommerferie ). 
 
Pkt. 4. Hvad er vores holdning til at Silkeborg kommune vil flytte bycentret i Gjern by. 
Enighed om at vi er positive på betingelse af, at købmanden reelt flytter. Erling giver tilbagesvar. 
 
Pkt. 5. Høringssvar vedrørende den kommende idræts- og fritidspolitik v/ Jørgen Krog. 
DGI har holdt nogle informationsmøder, hvor der bl.a. har været holdt ” brain storm ” for at komme med 
nye ideer. Der er lagt op til visioner, men kommunen har ikke lavet en handlingsplan til opfølgning. Der er 
ingen overordnet politik inden for området. Der er høring frem til d. 12. sept. Endelig forslag i november. D. 
21/11 – 11 skal forslaget til endelig godkendelse i økonomiudvalget. 
 
Pkt. 6. Navngivning af stier i Silkeborg kommune. 
Emnet udsat til næste møde, idet der manglede en fil med navne på stierne. Erling rykker for en sådan. 
Høringsfrist d. 1/10. 
 
Pkt. 7. Projekt Anlægget v/Mogens Heller. 
Hvordan kommer vi videre? Skal vi lave en prioritering af resterende projekter og skrive den i vores 
huskeseddel. Peter Skytte vil gerne være med i arbejdsgruppen. 
Gynger og faldsand er på plads. Aftalt med kommunen, at der ikke sættes hegn op ud mod boldbanerne. 
Der mangler hegn ned mod åen. Vi gør selv legepladsen færdig. 
” stier ” - arbejdsgrp. indkaldes til opfølgningsmøde. Vagn og Mogens ta'r kontakt til Leif Pedersen m.h.p. 
stiforløb fra rensningsanlæg til ” anlægget ”. 
 
Pkt. 8. Teglværksgrunden v/Jørgen Krog og Vagn Brostrup 
Kommunen har jævnet jord ud på grunden. Der skal muligvis såes græs på arealet. 
 
Pkt. 9. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 
Ny budgetramme på skoleområdet. Gjern skole mister ½ stilling. 
Skannerup forsamlingshus – der er ingen restriktioner i.f.m. salg. 
 
Pkt. 10. PR. 
Intet ( deadline overskredet ). Mogens følger op med deadlines. 
 
Pkt. ll. Dagsordenpunkter til næste møde. 
Sædvanlige samt Anlæg, Teglværksgrund og stier. 
 
Pkr. 12. Eventuelt. 
Slåning af ukrudt/brændenælder ved bl.a. stien ml. Sportsvej og Skovvejen, samt belægning på samme. 
Erling følger op. 
 
      
     ref.    Ejvind K. Svejstrup  


