
 

 Kjellerup Lokalråd 

 

 
Referat 

Lokalrådsmøde 
den 6. januar 2021 kl. 19 – 21 

Hjemme i diverse stuer. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der er afbud fra Ole 
Den er godkendt 

2. Bemærkninger til referatet fra den 8. december 2020 
Godkendt 

3. Status på økonomi ved Ole  
Ikke tilstede. 

4. Nærdemokratiudvalgets dokumenter til høring (Bilag 1) 
Der er en ændring til punktet ”Koordinering”. Lis sender ind. 

5. Høringssvar vedr. Nørregade 
Ingen indvendinger  

6. Kommentarer til Midt trafiks planer. 
Den kommer på Facebook. Så kan borgene selv komme med indvendinger. 

7. Invitation til dialogmøder om Udviklingsplan RH Silkeborg 
Den kommer på Facebook, så kan alle tilmelde sig. 

8. Generalforsamling 
Vi holder fast i d. 17. marts. Så ser vi hvad det bliver til. 
Det er stadig svært at gætte på hvornår vi kan samles. 
Der kommer til at mangle medlemmer til bestyrelsen. Der er 3 der ikke ønsker at fortsætte, ikke 
fordi de er utilfredse med noget, men på grund af manglende tid. Der ud over mangler vi 
allerede en. 
Der kommer noget på Fasebook. 

9. Hvordan kommer vi videre med Torvet 
Der er på nuværende tidspunkt ingen planer. Hvordan får vi borgerne inddraget. Vi er nok nød 
til at komme med noget. Der er god tid endnu, men vi skal være klar. 
Lis finder det der kan findes omkring emnet. 

10. Årsplan 
Vi skal have fundet den rigtige model. Vi tager det med næste gang. 
Det kunne være en to-doliste 

11. Møde med forvaltningen om opfølgning på Kommunalplanen, herunder aflastningsvejen 
Vi prøver at få et møde med byplanansvarlig inde generalforsamlingen.  

12. Byggegrunde   
Der er mange tanker om projekter, vi skal som lokalråd være involveret. Vi skal passe på ikke 
at blive løbet over af andre interesser. Vi skal sikre en varieret bebyggelse. 
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13. Eventuelt 
Outdoor udvalget. 
Der godt gang i vedligehold og forbedringer til Krappes grønne ring. 
Der er dog stadig problemer med på det sidste stykke i den sydlige del. 
 
Der kommer også bogudlevering ved biblioteket i Kjellerup. 
 
Næste møde er d. 3. februar. 
 

 
 
Til de næste møder: 
Aflastningsvej 
Opfølgning på kommunalplan 
Video om Kjellerup  
Trafik 
Rundgang i midtbyen – med hvem 
Vild med vilje.  
 


