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Formandens beretning 2020-21 

 
Sidste års generalforsamling var planlagt til den 26. marts, men sådan skulle det ikke være. Vi 
prøvede med udsættelse et par gange, som bekendt uden held. Så måtte vi tænke ud af boksen. 
Den 28. maj afholdt vi generalforsamling på Facebook. Med Thomas Berntsen som dirigent 
afviklede vi forsamlingen ved mit spisebord, mens resten af lokalrådet var sad inde i stuen ved 
siden af. Formandens beretning og regnskabet var offentliggjort på forhånd sammen med en 
detaljeret dagsorden. Vi kunne se, at generalforsamlingen blev fulgt af 30-40 borgere, og man kan 
se, at en del har være inde på opslaget sidenhen. Undervejs kunne man komme med bemærkninger i 
kommentarsporet, hvilket ikke blev udnyttet. Vi havde aftalt med nogle butikker i byen, at de ville 
hjælpe til med stemmesedler, hvis der opstod behov for afstemninger.  
 
Vi er således erfarne, så vi igen i år kan afholde generalforsamling på Facebook. Retningslinjerne 
for forsamlinger forhindrer, at lokalrådet kan samles i min stue, og Thomas Berntsen og jeg vil 
sidde med sikkerhedsafstand.  
 
Året har også for lokalrådet været et mærkeligt år. Vi har afholdt otte møder, hvoraf halvdelen har 
været enten online eller på mail. Men rigtig meget har kunnet lade sig gøre på trods af de sære 
vilkår. 
 
Kommunalplanen 2020-32 
Kommunalplanen har fyldt meget i vores arbejde – ikke bare i år, men også det forrige år. Derfor 
var det en god afslutning, da byrådet kort før jul vedtog planen uden ændringer i forhold til det 
ændringsforslag, som vi hr haft i høring. Således har vi fået en kommunalplan, som i høj grad 
respekterer det, som borgere ved fire møder har ønsket. Udarbejdelsen er sket gennem et 
forbilledligt samarbejde med forvaltningen i Silkeborg Kommune. 
 
Hovedpunkter i arbejdet har været:   

Kjellerup har fået en helhedsplan, som er udarbejdet med stor respekt for en workshop 
og et borgermøde i Kjellerup (sommeren 2019). 
Lokalrådet har udarbejdet høringssvar på kommunalplanen ud fra en workshop og et 
borgermøde. 
Lokalrådet lægger pres på at få byggegrunde i byen. 
Lokalrådet arbejder videre med at få planer for torvet og midtbyen    
Arbejdsgrupper arbejder videre med 

 outdoor, bl.a. Skovbakkens fase 2 og Krabbes Grønne Ring 
 bevaringsværdige bygninger i byen 
 byudvikling og at udvikle Kjellerup som centerby  
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Arbejdet med Kjellerup som centerby har medført dannelse af foreningen Kjellerup – Borgernes by, 
som I vil høre mere om i den kommende tid. 
Helhedsplanen kan ses her: https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/media/1912290/Helhedsplan-
for-Kjellerup-juni-2020-reducstr.pdf 
 
Byudvikling 
Befolkningsvæksten på godt 100 årligt er udeblevet i det seneste år, hvilket nok skyldes, at der 
mangler byggemodnede grunde i byen. Træengen har bygget lejeboliger, men de er altså ikke 
tilstrækkeligt til at huse den forudsagte befolkningsvækst. Vi skubber på for at få gang i mere 
byggeri. Vi arbejder for, at der skal være udbud af alle typer boliger: etagebyggeri, tæt lavt byggeri 
og parcelhusbyggeri i en passende blanding.  
 
Trafikprojekter 
På Kirkebakken er trafiksikkerhedsprojektet gennemført. Der er bygget en krydsningshelle ved 
Digterparken og en hævet flade ved Østergade, og der er hastighedsbegrænsning. 
Stien gennem digterkvarteret bliver asfalteret, så den bliver et mere fristende alternativ til 
Kirkebakken for cyklister. 
Der kommer fortov på Fabriksvej. 
 
Institutioner 
Børnehusene er på vej. 
Byggeriet på skolen er afsluttet. 
 
Andet 
Der er afsat en million kroner til færdiggørelse af Krabbes Grønne Ring. 
Den Gamle Biograf har fået et tilskud til renovering. 
Der er taget en del nye lejeboliger i brug, bygget af Træengen. 
 
Vi søgte i april 2020 sammen med Kjellerupegnens Kunstsamling et bidrag fra puljen til Giv byerne 
et løft til et nyt rundkørselsprojekt. Vi fik også i år pengene og projektet, Mads Odgaards 
Stabelstole, står nu i rundkørslen efter et godt samarbejde mellem kunstsamlingen, kommunen, 
lokalrådet og Mads Odgaard. 
 
Vi har sammen med Henning Kristensen arbejdet med projektet Kjellerup – Ren by, som foråret og 
efteråret har vi organiseret affaldsindsamling i byen. I foråret deltog ca. 30 borgere i projektet. I 
efteråret var der ikke så stort behov, så vi var fire cyklister, som samlede langs de større veje i byen. 
I foråret 2021 forventer vi et samarbejde med Kjellerup Handel og Erhverv om indsamling samme 
dag, som der gøres rent i gaderne. 
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Mange andre sager finder vej til vores bord, dels på vores eget initiativ, dels på baggrund af 
borgerhenvendelser.  

 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 Trafikproblemer 
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 

 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. 

 
Om lokalrådet 
Suppleanten Kim Zimmermann valgte i sommeren at trække sig fra lokalrådet af arbejdsmæssige 
grunde.  
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. 
 
Mia Winkler Møller og Ida Scheibel genopstiller ikke til lokalrådet. Vi vil savne deres engagement 
og deres indsats i arbejdet. De skal have en stor tak. 
 
Lis Jespersen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


