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Referat af lokalrådsmøde 
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 i Alhuset 

 
Til stede: Edna Fisker 
 Svend Thue Damgaard  
 Ole Nielsen (indtil 19.15) 
 Alfred Larsen 
 Lis Jespersen 
 Mette Stærk 

 Jørgen Marquart Mikkelsen 
  
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
 OK 
2. Bemærkninger til referatet fra den 23. januar 2019 

OK 
3. Status på økonomi ved Ole 
 9776,95 kr. 
4. Møde om børn og unge i Kjellerup (Mette, Alfred, Lis) 

Drøftet og gruppen arbejder videre. 
5. Generalforsamling den 28. marts 2019 

Vi møder alle 18.30. 
a) Fordeling af praktiske opgaver:  

traktement: Mette sørger for øl og vand, Edna sørger for vin og engangsbægre.  
bordopstilling: Pedellen ordner det 
edb udstyr: OK 

b) Annoncering, senest den 12. marts i Kjellerup Tidende.(Edna) I samme omgang 
annonceres pilepælsafsløringen den 30. marts. 

c) Kandidatforslag? 
d) Dirigent. Forslag: Thomas Berntsen 
e) Program for aftenen den 28. marts 2019 

Edna fortæller, hvad lokalrådet er. 
Dernæst generalforsamling efter standarddagsorden. 
Afslutning ved Nils Arne Iversen og Rasmus Viuff 

6. Siden sidst:  
a) Nyt fra Nærdemokratiudvalget (Jørgen)  

Temamøde 19. marts 
Planstrategimøder. 
Kjellerupbanen som cykelsti på dagsordenen i Hinge-Nørskovlund. 
Folkemøde. 

b) Nyt om rute 52 (Jørgen) 
Thomas Jensen og Rasmus Prehn har været på besøg i Skægkær.  
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c) 150-års markering 
Se programmet andetsteds. 

d) Opsættelse og afsløring af pilepæl. 
Pilepælen afsløres lørdag den 30. marts kl. 10.30 samtidig med, at der er marked på torvet. 

e) Vedligeholdelse af stier mm. og evt. køb af Nørregade 25 
Trappen bliver renoveret i 2019. Der er sat kegle op. 
Edna skriver til borgmesteren om historien om borgeren, som er midlertidigt på plejehjem 
som følge af faldet. 

f) Orientering om Planstrategi 2040 
Edna og Jørgen deltog i et godt møde.  
Vi godkender Ednas høringssvar. 

g) Status om trafikforhold på Kirkebakken 
Edna skriver et svar om skiltenes placering, og at vi foreslår påbudsskilte. 

h) Folkemødet i Silkeborg: input til mødet den 5. marts 2019 
Jørgen dækker mødet. 

i) Placering af nye børnehaver. 
Lokalrådet går ind i processen omkring detailplanlægning og lokalplaner. 

7. Evt. 
 Henvendelse fra Sjørslev mht. forskønnelse. Der henvises til Sjørslev-Demstrup Lokalråd. 
 Digitale kort over busruter på Facebook. 
 

 
Dagsorden efter vedtægterne 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om rådets arbejde siden sidste generalforsamling. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag, som skal være lokalrådet (formanden) i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingen. 
5. Valg af medlemmer til rådet og suppleanter for disse. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant, som vælges for 1 år ad gangen. 
7. Eventuelt. 

 
Vi skal huske 
Rundkørselskunsten 


