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Formandens beretning 2019-2020 

 
Sidste års generalforsamling blev afholdt torsdag den 28. marts 2019 i Mosaikken. På 
generalforsamlingen tog vi afsked med den tidligere formand Edna Fisker, som efter at have 
deltaget i lokalrådets arbejde fra 2011 valgte at trække sig. I de sidste 4 år af perioden var hun en 
dygtig, engageret og arbejdsom formand for et velfungerende lokalråd. 
 
I året har der været holdt 9 møder. Et møde blev slået sammen med et møde med biblioteket om 
anvendelse af bl. a. Skovbakken.  
 
Gennem et par år havde lokalrådet arbejdet med børn og unges vilkår i Kjellerup. Den 1. april holdt 
vi et lukket møde med politikere, forvaltningsfolk og skole- og børnehavefolk på baggrund af vores 
bekymring. På mødet var der stor opbakning til, at der skulle gøres en ekstra indsats. På et møde 
den 4. september samlede vi 30-40 mennesker med kontakter til børne-ungegruppen i en 
bestræbelse på at inspirere og aktivere lokalsamfundet til en indsats. Synlige effekter af arbejdet er, 
at vi igen har Ungdomsskolen i byen, at biblioteket indbyder til forskellige aktiviteter for børn og 
unge og Den Gamle Biograf holder ungeaftener. Alle skal have tak, og især Biografen skal takkes 
for den gave de giver byen med den aktivitet, som der ikke er nogen form for finansiering til. 
 
Vi håber, at vi ser flere aktiviteter opstå som følge af de to møder. Især håber vi på, at 
idrætsforeningerne og andre foreninger udvikler tilbud, som kan tiltrække børn og unge til lidt mere 
fællesskab. 
Den arbejdsgruppe, som blev nedsat efter det første møde, er stadig aktiv.   
 
Et andet langt træk har været forberedelse af den kommunalplanrevision, som ventes færdig og 
vedtaget ved årsskiftet 2020-2021. Kommunen og vi har holdt to workshops september 2019 om en 
helhedsplan for Kjellerup. 40-50 mennesker har deltaget i arbejdet med at beskrive ønsker til 
Kjellerups udvikling i de næste 12 år. Når udkastet til planen er færdigt til sommer, vil der blive 
holdt borgermøde i høringsfasen (10. september), og vi håber at kunne involvere en gruppe i en 
workshop til forberedelse af borgermødet. 
Som processen forløber i øjeblikket, ser det ud til, at planen i meget høj grad følger de lokale 
tanker, som blev udfoldet på det to workshops i september. 
 
Det ser ud til, at der vil blive bygget en del boliger de næste år.  Det er også nødvendigt, for i de 
kommende 13 år forventes en befolkningstilvækst til 7200, svarende til en vækst på 23%. desuden 
bygges der to nye børnehuse. Det betyder, at lokalrådet studerer lokalplanforslag med henblik på at 
udarbejde høringssvar, så vi bliver i stand til at påvirke udviklingen. Vi synes i øvrigt, at vi bliver 
hørt. 
 
Vi søgte i april 2019 om et bidrag fra puljen til Giv byerne et løft til Kjellerupegnens Kunstsamlings 
rundkørselsprojekt. Vi fik pengene og projektet, Mads Odgaards stol, står nu i rundkørslen efter et 
godt samarbejde mellem kunstsamlingen, kommunen, lokalrådet og Mads Odgaard. 
 
Sidst på året 2019 kunne vi indvi lyskurven ved rute 52 og den sidste del af cykelstien, så 
cykelvejen mod Vinderslev er blevet mere sikker. Dette er sket som en del af et samarbejde med 
andre lokalråd langs rute 52.  
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Mange andre sager finder vej til vores bord, dels på vores eget initiativ, dels på baggrund af 
borgerhenvendelser.  

 I forsommeren fik vi i et meget hurtigt samarbejde med kommunen opstillet to grill’er på 
Skovbakken, som er til fri afbenyttelse. 

 Løbende holder vi og borgerne øje med Den grønne Rings tilstand og indberetter til 
kommunen efter behov 

 Vi holder sammen med borgere øje med forskelligt:  
o Projektet på Kirkebakken, som skal øge trafiksikkerheden 
o Ujævn flisebelægning 
o … 

 
Vi deltager også i samarbejde ud af lokalområdet.  

 Vi er repræsenteret i Nærdemokratiudvalget af Jørgen Marquart Mikkelsen. 
Nærdemokratiudvalget er sammensat af politikere og lokalrådsmedlemmer, og det lægger 
rammer for lokalrådenes arbejde 

 Jørgen er også repræsenteret i en gruppe repræsentanter for lokalråd omkring rute 52 
 Vi har taget initiativ til et samarbejde mellem lokalrådene i den gamle Kjellerup kommune, 

som i første omgang arbejder på at få Silkeborg Kommune til at se den gamle Kjellerup 
Kommune og på at få Visit Silkeborg til at inddrage den gamle Kjellerup Kommune i sit 
præsentationsmateriale, så også vi kan få del i turismen. 

 
Carsten Eilif Johansson har valgt at trække sig ud af lokalrådet af arbejdsmæssige grunde. I hans 
sted er suppleanten Ida Scheibel indtrådt som ordinært medlem. 
 
Lokalrådets arbejde er præget af et godt samarbejde med hyggelige, morsomme og arbejdsomme 
møder. Vi uddelegerer i videst muligt omfang sagsområder, således at enkeltpersoner eller grupper 
gennemfører opgaverne. I det forløbne år således: 
 
Ida Scheibel er mor til ideen med de to grill’er på Skovbakken og gennemførte den sammen med 
Silkeborg Kommunes grønne område. 
Ida holder øje med Den grønne Ring og står bag indberetning af fejl og mangler. 
Alfred Larsen er vores kontakt til boligforeningen og står sammen med Ida for at arrangere 
generalforsamlingen. Sammen med Mette sørger han for vores forplejning. 
Mette Stærk har sørget for oversigt over legepladser og Hjertestartere. Hun står for en indsats for at 
alle hjertestarterne indberettes til Tryg, så de kan findes via Trygs App. 
Jørgen Mikkelsen er Lokalrådets udenrigsminister, sidder i Nærdemokratiudvalget og deltager som 
vores agent 52 i arbejdet med trafikken på rute 52. Han skriver også referaterne. 
Mia Winkler har arbejdet med planlægning af børnehusene 
Carsten Eilif Johansson deltager i arbejdet med børn og unge.   
Ole Nielsen er vores økonomichef og vores kontakt til Kjellerup Handel og Erhverv. 
Svend Tue Damgaard er vores næstformand. Han støtter med sit dybe kendskab til Kjellerup og 
byrådet 


