
 Kjellerup Lokalråd 

 
Referat 

Lokalrådsmøde 
den 3. februar 2021 kl. 19 – 21 

Hjemme i diverse stuer. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Afbud fra Mette 

2. Bemærkninger til referatet fra den 5. januar 2021 
Der er ingen bemærkninger. 

3. Status på økonomi ved Ole  
Der er 7408,60 kr. i kassen 

4. Generalforsamling 
Vi forbereder os på en virtuel generalforsamling.  
Det kommer op på pylonen ved Designa og der prøves ved Brugsen. 
Lis får beretningen og regnskab på Facebook  

5. Hvordan kommer vi videre med Torvet og midtbyen (Bilag 1) 
Vi drøftede udfordringen.  
Vi sætter noget i gang når det nye lokalråd samles efter generalforsamlingen. 

6. Årsplan, to-do oversigt (Bilag 2) 
Oplægget blev drøftet og der arbejdes videre med den. Det er en god måde til at holde styr på 
opgaverne/det der arbejdes med i lokalrådet. 

7. Møde med forvaltningen om opfølgning på Kommunalplanen, herunder aflastningsvejen 
Møde med forvaltningen 10, marts kl. 15.00 
Vi vil gerne have en gennemgang af høringssvar på kommuneplanen der vedrører vores 
område. 

8. Nyt fra Centerbygruppen (Bilag 3,4) 
Vi drøftede gruppens arbejde. Foreningens formålsparagraf sendes til lokalrådet. 
Der skal være et samarbejde mellem lokalrådet og Centerbygruppen.  
Det er stadig lokalrådet der har den officielle kontakt til kommunen. 

9. Byggegrunde   
Der er gang i noget langsom arbejde fra kommunen. 
Nu får vi art se hvad kommunen mener omkring at hele kommen skal være med. 

10. Eventuelt 
Status på outdoor. 
Der er tegnet nogle nye streger på det sidste stykke af Krappes grønne ring. Det skal nok blive 
godt. Der er fokus på borde/bænkesæt. Kan vi finde nogle frivillige til at holde øje med de 
grønne områder. 
Vil der være opbakning til et projekt vild med vilje (TV-projekt) 
Piskeriset: Er der forslag til hvor den kan stå. Vi vil ikke have den. 



 Kjellerup Lokalråd 

 
 

Referent: Jørgen M. Mikkelsen 
 
Til de næste møder: 
Aflastningsvej 
Opfølgning på kommunalplan  
Trafik 
Rundgang i midtbyen – med hvem 

 
 


