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Referat 
Lokalrådsmøde 

den 23. oktober 2019 i Salonen (Mosaikken) kl. 19 – 21 
 
 
Dagsorden og referat 
1. Godkendelse af dagsorden 

Afbud fra Mia – Carsten – Svend. 
2. Bemærkninger til referatet fra den 19. september 2019 

Ingen bemærkninger 
3. Status på økonomi ved Ole 

Der er på konto 4957,37 kr.  
4. Workshop om frivillighed i det grønne 

Punktet udsættes. 
5. Ladestandere 

Der arbejdes videre med sagen 
6. Film 

Kommunikationsafdelingen kan ikke lave film til os, men vi kan få rådighed over dem, som 
de alligevel laver. 
Tilbuddene fra de nu 2 firmaer koster ca. 40.000 kr. som samles som bidrag på 1.500 fra 
erhvervsdrivende 
Ole tager det med på handelsstandsforeningen generalforsamling.  
Vi vil have lidt indflydelse på hvad der skal med i filmen. 
Der kommer et link til den gamle film vores hjemme side. 

7. Silkeborg Nord  
Der arbejdes på en beskrivelse af området.  
Cykelruter og andet. 
Fremme og synliggørelse den nordlige del af kommunen.  

8. Registrering af legepladser 
En ved hver af de 4 institutioner. Arena midt – Sandgaardparken.  
Find ud af det til næste gang. Alle har opgaven.  

9. Vedligehold af Krabbes Grønne Ring 
Grønningen mod Nørregade trænger til vedligeholdelse. 
Der er sat nye skilte op så det er nemmere at finde vej.  
Ida har opgaven med at gå en tur for at se hvor der mangles vedligehold. Eventuelt bruge giv 
et praj der hvor der er noget der trænger. 
Det samme gælder for bænke. Er er nogle der bør flyttes eller mangler der nogle. 

10. Helhedsplanen 
Der har været to møder her i Kjellerup. 
Lis har været til møde med Gritt og Tobias for at se hvad der kom ud af møderne. 
- Sammenhæng mellem midtby og Skovbakken. 
- Færdiggørelse af Krabbes grønne ring. 
- Der skal ses på trafikken. Kjellerup er et trafikknudepunkt. 



 

Kjellerup Lokalråd 15. oktober 2019 
 

- Der tales fortsat om udbygning ved Illervej 
 

11. Planer for Vestbakken og Lergraven (Bilag Lergraven og Nettoområdet vedhæftet) 
De er begge i proces. 
Lokalrådet vil foreslå flere parcelhusgrunde i planerne. Der er reelt set kun ca. 20 grunde.  

12. Hvad venter os?  
a) Bestyrelsen må gerne være mere proaktive. 
b) Giv et praj, er ikke for god. Der går for lang tid inden der sker noget. Kan vi få den på 
Facebook. Mette sender lidt til Lis. 
c) Borgerservice på biblioteket.  
d) Toiletbygning ser ikke indbydende ud. Vi holder øje med den. 

13. Siden sidst 
Arbejdet med børn og unge begynder at bære frugt.  
Bæredygtighedsdialogmøde omkring seniorer boliger på rådhusgrunden. Alfred deltager i 
møde. 

14. Evt. 
Hvor er der hjertestartere i Kjellerup 

 


