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

Referat af Lokalrådsmøde d. 6/4 – 2011 i GKIC.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Pkt. 3. Stier og skoleveje v/Leif Pedersen.
Leif Pedersen kom med oplæg til, hvordan de ( Silkeborg kommune ) kunne tænke sig, at det
fremtidige stisystem i Gjern Bakker blev lavet ( specielt området omkring kommuneplantagen ).
Lokalrådet kom med ” input ” om, hvordan vi kunne tænke os at området blev ” bundet sammen ”.
Leif Pedersen opfordrede til, at ad hoc gruppen m.h.t. teglværksgrunden snarest blev samlet for at få
dette område med ind i planerne. Jørgen Krog ta'r ” hånd ” om indkaldelsen. Vagn delta'r ligeledes.
Pkt. 4. Korte meddelelser siden sidst.
Intet nyt.
Pkt. 5. Evaluering af borgermødet d. 23. marts 2011.
JK har udendt referat. Det var et godt møde, hvilket viser, at hvis emnet er aktuelt, er det også
muligt at ” trække folk af huse ”.
Pkt. 6. Referat fra mødet for lokalråd onsdag d. 30. marts 2011.
Erling + Mogens deltog. Det er mest ” lokale ” emner, der arbejdes med i de forskellige lokalråd. Et
fælles ønske er, at hjemmesiden gøres mere synlig. Der blev spurgt ind til busruterne. Henstilling
fra ” yderområderne ” om, at der ikke kun er fokus på midtbyen ( Silkeborg by ).
Pkt. 7. Højskoleeftermiddag på Karolinelundscentret d. 5. april 2011 om den nye sundheds og
ældreplan.
Vi venter i spænding på, hvad Eskild har hørt af oplæg omkring ” ældreområdet ”.
Pkt. 8. Cykelhandleplan v. Jørgen Krog.
Der er afsat 50 mio kr. fra 2010 – 2020 til cykelstier. Silkeborg har meldt sig som ” cykelby ”, hvor
målet er
–
at få flere til at cykle,
–
at borgerne oftere bruger cyklen,.
–
at nedbringe antallet af ulykker, hvor cyklister er indblandet
Det skal bl.a. ske ved at lave cykelstier – Virklund – Rodelund, Resenbro – Voel ( projekter, der
allerede er iværksat med midler/lån fra staten ). Desuden skal stinettet fra Silkeborg mod Kjellerup
udbygges. Gjern er ikke omfattet af planerne.
Pkt. 9. Projekt Anlægget v. Mogens Heller.
Mogens, Erling og Jørgen har været til åstedsbesigtigelse sammen med folk fra Silkeborg kommune.
Hegnet ud mod fodboldbanen skal flyttes. Der skal laves udgravning til sandkasse m.m. Silkeborg
kommune leverer tegninger. Vi skal selv forestå arbejdet v. frivillig arbejdskraft.
På DR.s hjemmeside er der efterlyst lokaliteter ( 3 steder, der hver bliver begunstiget med 1½ mio
kr. ) til kunst.

Pkt. 10, Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Hele dagplejeområdet er ved at blive omlagt. ” Gjern bro ” projektet blev overskredet med 389.000
i forhold til det budgetterede.
Pkt. 11. PR.
Intet.
Pkt. 12. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige punkter. Der skal følges op på stier, anlægget og Husekseddel.
Pkt. 13. Eventuelt.
Intet.
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