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

      Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 7/12 - 2011 i GKIC. 
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste Møde. 
Godkendt. 
 
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst. 
Der er aftalt dialogmøde med Birgit Holst, Silkeborg kommune, om Tingbakken 3, mandag d. 
19/12 - 2011 kl. 16:30 i GKIC. Der er ingen mødepligt, men flest mulige deltager. 
 
Pkt. 4. Projekt Anlægget v. Mogens Heller. 
Stierne er tilsyneladende blevet ryddet for løse grene.  
 
Pkt. 5. Teglværksgrunden v/Jørgen Krog og Vagn Brostrup. 
Grunden er ved at have den form, som den skal have. Der skal foretages afrunding og 
udjævning af knolden i den sydvestlige ende. Jørgen og Vagn arbejder videre med stiprojekt 
hen over engen neden for Højholt (nord for). Stien er ikke lagt fast, men der arbejdes på, at 
den kan få et forløb, så den "støder over i" en sti på den anden side af Søndergade ved 
"bødkerens grund". 
 
Pkt. 6. Ansøgning til LAG om deltagelse i udviklingspuljen. 
Erling har indsendt ansøgning om at blive en af flere områder, som kan få midler til 
projektering/planlægning fra udviklingspuljen. 
 
Pkt. 7. Nærdemokratiudvalgets status på huskelisterne (se vedhæftede dokumenter). 
Erling skriver tilbage til nærdemokratiudvalget om, at vi mener, at der mangler en status på 
udførslen (tingene bliver ikke altid udført som besluttet i Nærdemokratiudvalget). 
 
Pkt. 8. Genbrugspladsen (skrivelse fra Birgit Holst fremsendt søndag d. 4. dec.) 
Erling skriver til Silkeborg Forsyning, hvor han gør opmærksom på, at vi (Gjern Lokalråd) 
undrer os over proceduren m.h.t. fortsat anvendelse/fornyelse af genbrugspladsen på Lille 
Amerika - dette til trods for, at der er truffet beslutning om, at pladsen skal flyttes. Og 
planerne om eventuelt at indrette Landbrugsmuseum på stedet. Lokalrådet har overhovedet 
ikke været involveret i disse planer. 
 
Pkt. 9. Opstart på huskeliste. 
Emnet tages op på vores årlige Borgermøde - mødet foreslås afholdt d. 8/2 - 12 kl. 1900. 
 
Pkt. 10. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 
Skolerne har været indbudt til at komme med kommentarer til næste års budget. Gjern skole 
har valgt ikke at kommentere dette, idet skolen har en rimelig størrelse i forhold til 
budgettallene. 
Kultur og fritid overtager driften af haller og gymnastiksale fra d. 1/1 - 12. 
Kommunalt er det besluttet at lave 10 forskellige forsøg med rensning af bækken, der løber fra 
"Paradiset", under Søndergade, videre ned over Frede Lundgaard Madsens marker til Knudsø, 
og videre til søen vest for Højholt med udløb i Gjern å. Bækken forsøges bl.a. renset med bark. 
muslingeskaller m.v. 
 
Pkt. 11. PR. 
Indlæg fra Mogens Heller om Anlægget (deadline d. 6/2 - 12). 
 
Pkt. 12. Dagsordenpunkter til næste møde. 
Sædvanlige punkter, Borgermøde, stiprojekt/Teglværksgrunden, Anlægget. 
 
Pkt. 13. Eventuelt. 
Intet. 
                                                                ref. Ejvind K. Svejstrup 


