
Referat fra møde i Lokalråd d. 10. januar 2023 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Referat:  Godkendt.  
 

2. Gjessø Børns Venner - besøg af Mille Jonstrup Merrild 
Referat: Mille er repræsentant for Fællesbestyrelsen i 'Gjessøs Børn'. Kommer og fortæller om    
planer om ny forening i Gjessø; – en støtteforening til fordel for 'Gjessøs Børn'.  

 
3. Aktuelle fokusområder (fast punkt) 

By- og boligudvikling 
a. Varme- og energiplan - afholdelse af borgermøde i februar 
b. Trafik og veje / Trafiksikkerhed 
c. Byforskønnelse og byrum 
d. Andre foreninger i Gjessø 
e. Liga Syd 

                
             Referat:  

Potentiel flaskehals i den offentlige service, grundet status 'begrænset kapacitet'. Den kan have   
betydning for eksempelvis udvidelse af kapacitet til dagplejerne. Det skal tages op med politikerne på 
et senere tidspunkt.  
Fortsat 3 grunde tilbage på Planetvej. Udbud på Plutovej kommer i gang her i januar.  
Bybus fortsætter som hidtil.  
Vedr. varmeplan: Steen har kontaktet Silkeborg Kommune med hensyn til dato til borgermøde vedr. 
varmeplanen. I Bryrup startes et projekt op med et firma, som står for alt i forbindelse med projekt 
vedr. lokal fjernvarme. Lokalrådet inviterer firmaet til at holde oplæg på det kommende borgermøde.  
Vedr. trafik: Der blev sat penge af til at lave en cykelløsning fra Silkeborg Bad og ind til Ørnsø. Vi har 
intet hørt vedr. fodgængerovergang.  
Ad d: Der holdes et fællesmøde for alle foreninger i uge 6. Steen indkalder.  
Ad Liga Syd: Ikke noget nyt.  
  

   
4. Information fra Sundheds- og Nærhedsudvalget (fast punkt)  

Referat: Der planlægges 3 møder i Lokalråd i kommunen fra Sundheds- og Nærhedsudvalget i dette 
år; – vi er ikke med i denne omgang. Nærdemokratikonference i 2023 er i oktober.  
"Silkeborg Kalder" havde et indlæg på sidste Nærdemokratikonference. "Silkeborg kalder" er et 
forum som har til formål at få folk til Silkeborg Kommune og bo. På deres hjemmeside er der god 
information om Gjessø.  
 

 
5. Opdatering af hjemmeside (fast punkt) 

               Referat: Intet at berette. 
 

6. Politiske beslutninger for Gjessø (fast punkt) 
Se: https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-    
lokalomraade 

              Referat: Intet nyt.  

https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-%20%20%20%20lokalomraade
https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-%20%20%20%20lokalomraade


7. Lukket punkt. 
                

8. Generalforsamling i marts (vedtægtsændring – antal stemmer pr. person ved valg til bestyrelse) 
Referat: Regner med, at det bliver den sidste onsdag i marts – d. 29/3. Ikke endelig fastlagt. Vi   
indleder generalforsamlingen med ekstraordinær generalforsamling med henblik på 
vedtægtsændring. Herefter generalforsamling for Grundejerforening. Og sluttelig 
generalforsamling for Lokalråd.   

 
9. Øvrige orienteringer fra formanden. 

               Referat: Intet at berette. 
 

10. Evt. 
 

11. Næste møde: Tirsdag d. 28/2 i Klubhuset. Kasper booker lokalet.  
 

12. Godkendelse af referat 
  
 


