Gjern den 11. okt. 2010
Til
Ejvind Kjøge Svejstrup, Jørgen Krog, Jens H. Poulsen, Mogens G. Heller, Eskild Johnsen og Vagn
Bostrup Jensen, Jørgen Krog og Erling Lemming
Afbud fra:

Ejvind Kjøge, Jørgen Krog og Jens H. Poulsen.

Referat af Lokalrådsmøde
torsdag den 7. oktober 2010.
Dagsorden med referat.
1.

Godkendelse af referat fra sidste mødet.
Ref. godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt, uden tilføjelser.

3.

Korte meddelelser siden sidst.
Nærdemokratiudvalget har indkaldt til møde med følgende fokusområde; ”kodeks
for godt nærdemokrati”. Mødet finder sted den 02. november kl. 18.30. Mogens
Heller deltager.
I forbindelse med ”broåbningen”- som kommunen kalder selvtægt-, ligger det lidt
mellem linjerne, at lokalrådet skulle have deltaget aktivt i det, hvilket er forkert.
Erling Lemming tager kontakt til den ansvarligt i Silkeborg kommune. Her følger
Erlings ref. af samtalen. Som aftalt på mødet i går, har jeg i dag talt med Silkeborg
Kommune v/Stig Autzen. Han har ansvaret for renoveringen af Gjern Bro. Han beklager
meget at Lokalrådet er blevet taget til indtægt i de læsebrevstilkendegivelser der har
været i MJA. Han mener at udvalgsformaden eller MJA har misforstået hans information.
Han har fortalt at lokalrådet var orienteret om forløbet, og at vi havde været positive
overfor renoveringen af broen, og ikke at vi havde taget del i planlægningen.Han oplyste
mig om at de holdt entreprenøren i kort snor, og forventer at broen var farbar om én uge.
Jeg anbefalet ham, at hvis det ikke var tilfældet, at det så var vigtigt at få det annonceret
det tidligst mulig, og gerne af entreprenøren, så det ikke var Silkeborg Kommune, så
skulle tage alle tæskene, da entreprenøren jo har haft rigelig tid til opgaven .

4.

Aftenens tema; sikre skoleveje og stier i Gjern og omegn
Stien der går fra Sportsvej til Skovvejen har kommunen indvilget i at vi får belagt.
Der er lige en enkelt krølle på det, det vil først blive gjort når der er penge til det.
Stien er nogle gange oversvømmet, det er derfor vigtigt at der laves en rørføring
under stien. Erling skriver til kommunen for en afklaring.
Et andet emne til debat blev oplæget fra” Kunstvandresti-komitéen” - der
arbejder for etablering af en Kunstvandresti i kommuneplantagen ved Lille
Amerika - om en eventuel sammensmeltning af vores projekt ”Gjern bypark” og
”Kunstvandrestien”.
Uddybende tilføjelse til referatet af Vagn Brostrup Jensen: Komitéen består af
repræsentanter fra KK4, Silkeborg (idé skaber), Menighedsrådet i Gjern, Gjern
Lokalråd, og Aktive kunstnere i Gjern.

Kommunen har meddelt komitéen, at det pt. ikke er muligt at behandle sagen. Fra
Plan-, miljø- og klimaudvalget hedder det; ”at der først skal udarbejdes en
skovpolitik, som beskriver principperne for hvilke aktiviteter, der kan foregå i de
kommunale skove. Samtidig skal der ske en prioritering af udnyttelsen af de
enkelte skove med henblik på at styre aktiviteternes antal og placering.
Skovpolitikken forventes vedtaget i Plan-, miljø- og klimaudvalget i løbet af det
næste halve år”.
Måske er ”Anlægget” med nyrenoverede skovstier ikke en del af disse skove, som
skal prioriteres – også fordi den er delvis privatejet. Dette kunne måske åbne op
for en hurtig sagsbehandling såfremt Kommunen er velvillig og sti-komitéen finder
Urbakken med de renoverede stier egnet til en ”kunstvandresti”.
Hvis det lykkes at skaffe miler til at få etableret en kunstrute i Urbakke-skoven,
kunne det forhåbentlig tilskyndekommunen til en mere systematisk
vedligeholdelse af stierne fremover.
Samtidig vil det være et plus at have en sådan attraktion i det bynære stisystem
lige ved Automobilmuseet, der er byens væsentligste turistmagnet.
Ang. eksisterende sti forløb i Gjern og omegn, vedtog vi følgende:
Vi ønsker fremstillet en folder der viser sti forløbene. Folderen skal placeres på
strategisk vigtige steder, (de er ikke fundet endnu). Modellen for opstilling kunne
være den som Statsskovene bruger.
Økonomi for det projekt: Mogens finder mulige fonde, hvor der kan søges midler.
Derudover undersøges muligheden for at få del i LAG midlerne. Erling skriver
motivation til ansøgningerne.
Under dette punkt blev der også talt om gadebelysning og kommunens udspil om
at lade grundejerforeningerne overtage udgiften. En lidt svær øvelse, for hvad gør
man der hvor der ikke er en grundejerforening? Erling kontakter kommunen.
5.

Opdatering på huskelisten
Teglværksgrunden.
Anlægget:
Landbrugsmuseet:
Broen:
Stier:

Intet nyt.
Sagen ligger ved Plan & Miljø.
Vi anser sagen for at være slut, for vores vedkommende.
Som tidligere beskrevet. Vi håber den bliver færdig til
aftalte tid.
Som tidligere beskrevet.

6.

Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Intet nyt.

7.

PR.

8.

Forslag til dagsorden til næste møde (den 4. november 2010)
Huskeliste for 2011.
Opsamling på vores forskellige tiltag.

9.

Eventuelt.
Hvad sker der med grunden ved siden af cementstøberen, og den gamle
børnehave?

Intet nyt.

Ref.: Mogens

