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


Fraværende: Jørgen Krog. 


  


Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 7/3 – 
12 i GKIC. 


  


Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 


Godkendt. 


  


Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden. 


Godkendt. 


  


Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst. 


Erling var til formandsmøde med de andre Lokalrådsformænd 
mandag d. 27/2, hvor der var udveksling af erfaring 
Lokalrådene imellem. 


Handleliste blev omdelt af Jens ( felter markeret med blå farve 
er ” udført ” ). 
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Silkeborg kommune har overført årets bidrag. 


  


Pkt. 4. Sidste nyt vedr. Projekt Anlægget v. Mogens 
Heller. 


Anne-Mette Henriksen har spurgt, om Lokalrådet vil 
sponsorere is til børnene ved indvielsen – vedtaget. 


Kommunen har kørt benmel på museumsstien. 


  


Pkt. 5. Sidste nyt vedr. Teglværksgrunden v. Jørgen 
Krog og Vagn Brostrup. 


Der afholdes møde med kommuen d. 21/3, hvor den ” ydre sti 
” omkring Teglværksgrunden skal markeres ( rundt ved 
skellet ). 


Lokalrådets udtrykker utilfredshed med måden, hvorpå den 
nye sti vest og nord omkring Højholt er anlagt ( forløbet ). 
Lokalrådet blev ikke taget med i beslutningsprocessen, selv 
om vi har spurgt ind til, hvorledes stien skulle forløbe flere 
gange. 


  


Pkt. 6. Projekt ” Udvikling og handleplan for Gjern og 
omegn ” ( hvor skal I/vi hen ). 


Erling har ikke modtaget svar på sidste skrivelse. Vi afventer. 


  


Pkt. 7. Evaluering af Borgermødet d. 8. februar 2012. 


Mødet var en succes – dette set i forhold til emner samt 
deltagerantallet ( ca. 60 deltagere ). 


  







Pkt. 8. Udpegning af Lokalrådets repræsentant til Gjern 
kultur- & idrætscenters brugermøde d. 10. april 2012. 


Eskild delta'r. 


  


Pkt. 9. Sidste nyt vedr. genbrugspladsen. 


Dayz, Golf Resort samt Gjern lokalråd var inviteret til møde 
hos Silkeborg Forsyning . Mogens deltog fra lokalrådet. Golf 
Resort var ikke til stede. Dayz og Gjern Lokalråd anbefaler at 
genbrugspladsen flyttes jf. den tidligere trufne beslutning, idet 
det ikke er hensigtsmæssig at have en genbrugsplads midt i et 
ferie- & fritidsområde. 


  


Pkt. 10. Huskesedlen 2012 – 13 – 14. 


●     forlængelse af cykelstien fra Skannerup – Vagn


●     fortove i Gjern by – Jørgen


●     opkøb af jord langs med og hvor museumsstien ligger – 
Mogens


●     erhvervsgrund til småindustri – Eskild
●     omfartsvej Fussingsig – Nårupvej – Ejvind


●     flytning af genbrugspladsen – Erling


●     handicapvenlige boliger – Jens
●      


Erling sender skabelon rundt – deadline d. 4/4. Når de enkelte 
har udarbejdet beskrivelse på de enkelte projekter, ligges 
disse ud til gennemsyn og evt. kommentarer af vi andre. 


  







Pkt. 11. Høring vedrørende rute 26. 


Silkeborg kommune vil gerne høre vores bemærkninger til de 
2 VVM'er, der nu er i høring. 


Erling sender høringssvar – vi ønsker ikke en afbrydelse af 
Nårupvej . 


  


D.  8/3 – 12 kl. 1700 er der møde i Skovhuset vedr. 
Kommuneplanen. Erling og Mogens delta'r.


  


Pkt. 12. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 


Handlingsplan vedr. ældrepolitikken er vedtaget. 


  


Pkt. 13. PR. 


Ros til Mogens for hans indlæg til Stafetten omkring 
Borgermødet. 


  


Pkt. 14. Dagsordenpunkter til næste møde. 


Sædvanlige punkter + Huskeliste og Kommuneplanrevision. 


  


Pkt. 15. Eventuelt. 


I næste nummer af Stafetten at udskrive en 
navnekonkurrence for den nye sti v. Højholt. 


  







  


Referent Ejvind K. Svejstrup 





