
Kjellerup Lokalråd 23. januar 2019 
 

Referat af lokalrådsmøde 
Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.00 i Alhuset 

 
Til stede: Edna Fisker 
 Svend Thue Damgaard (fra 19.40) 
 Ole Nielsen 
 Alfred Larsen 
 Lis Jespersen 
 Mette Stærk 

Afbud fra: Jørgen Marquart Mikkelsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse af   
8. Høringssvar lokalplansforslaget for torvet mm. 
9e. Pilepælene 

2. Bemærkninger til referatet fra den 13. december 2018 
Intet 

3. Status på økonomi ved Ole 
8.867,12 kr. 

4. Resume af udviklings- og planstrategiernes betydning for Kjellerup (Svend) 
Under dette punkt talte vi om byggegrunde, og Nørregade 25, som er til salg, kom på tale. 
Rådet besluttede at rette henvendelse til vores byplanansvarlige Gritt Gylling Sørensen med et 
forslag om, at kommunen køber med henblik på grund til den ene børnehave og byggegrunde. 
Edna Skriver til Gritt.  

5. Møde om børn og unge i Kjellerup 
Forslag om at arrangere et møde som mødet om børnehaver (Jørgen, Svend, Lis) 
Der nedsættes en gruppe, som arbejder på sagen. 
Mette, Alfred og Lis. 

6. Orientering om borgermøde som optakt til generalforsamling (Edna) 
Edna har talt med Nils Arne Iversen og Rasmus Viuff om et indlæg efter generalforsamling. 
De skal bruge 50 minutter til oplæg plus spørgsmål.  

7. Generalforsamling, herunder kandidater mm. (se i øvrigt nedenfor) 
Edna tager sig af annoncen i Midtjyllands Avis. 
Har Jørgen svar fra Handelsstandsforeningen? 

8. Høringssvar lokalplansforslaget for torvet mm. 
Lis skriver høringssvar om forventning om en ny plan senest i forbindelse med kloakering og 
renovering af torvet. 

9. Siden sidst:  
a) Bymiljøer i Silkeborg Kommune ved Svend 

Vi har drøftet rundkørselsprojektet, og vi vender tilbage til sagen. 
b) Nyt fra Nærdemokratiudvalget (Jørgen)  
c) Nyt om rute 52 (Jørgen) 

Intet 
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d) 150-års markering 
Handelsstandsforeningen rykker arrangement fra uge 22 til uge 21. 

e) Pilepælen 
Rasmus Viuff foreslår, at den afsløres sammen med Kjellerup Marked den 23. februar.  
Inger, Svend og Alfred snakker sammen med Rasmus om, hvordan det markeres. 

10. Evt. 
Mellem Gyvelvej og Syrenvej er der sket et uheld (brækket lårben). Stisystemet bliver ikke 
vedligeholdt og det er et problem for gangbesværede. Edna tager sig af en henvendelse til Gritt 
vedrørende vedligeholdelse, herunder hvad der skal ske med knækkede fliser og ujævne 
fortove?  
Tilmelding til temamøde den 19.03.19 til Edna senest den 5.3.19 
Husk: nærdemokratikonferencen den 9. november 2019 

 
 
  


