
Lokalrådet for Gjerlev By og Omegn 
 

Referat af møde den 20. august 2019 

Deltagere: Glen Sinclair, Else Mikkelsen, Margrethe Winther, Bente Nielsen, Jytte Rasmussen, Erik Rose 

Andersen, Jørgen Hansen, Bodil Hansen, Karin Brønberg og Charlotte Juhl 

 

Området ved trekanten: 

Erik er blevet gjort opmærksom på, at plantning af træer ved Hadsundvej, kræver tilladelse fra kommunen. 

Erik har været i dialog med kommunen, hvor det forventes at give tilladelse til dette snarest.  

Bed er ved at blive etableret. Ellengaard kommer til at udføre opgaven med tilplantning af bed samt træer. 

Der skal findes en løsning på vanding af træer. Det kan løses med en bimåler og vand fra et af de 

nærliggende huse, hvor der allerede er givet tilsagn fra en der vil hjælpe. Else undersøge hos vandværket, 

om det kan lade sig gøre, at det bliver omkostningsfrit for lokalrådet. 

Der fremkommer forslag om, om der i budgettet kunne blive plads til ekstra planter, til kummerne i 

Vestergade. Erik er opmærksom på dette. 

Der er nu seks personer der hjælpes ad med græsslåningen på arealet. 

Under punktet drøftes også arealet på hjørnet Hadsundvej / Roensgårdsvej. Det er et ønske, at også denne 

”indgang” til byen kunne fremstå mere attraktiv. Der drøftes flere muligheder, men besluttes at man 

afventer et evt. projekt med byforskønnelse, hvori planer for området kunne inddrages.  

Desuden drøftes, hvordan vi generelt holder byen præsentabel. Lokalrådet vil opfordre til, at alle bidrager 

til at byen fremstår indbydende. Glen kontakter miljø og teknik, om der er mulighed for, at henvende sig 

direkte til private og oplyse om deres pligt som grundejer. 

Man kunne arbejde på at få etableret ”Grønne mænd”, som i Øster Tørslev, der samarbejder med 

kommunen om fælles grønne områder. 

 

Hjemmeside: 

Glen vil tage kontakt til Peter, om han har mulighed for at bygge hjemmesiden om, da vi ønsker at der 

tilføjes plads til reklamer. 

Har Peter mulighed for at hjælpe vil Erik efterfølgende tager ansvar for arbejdet med hjemmesiden i 

samarbejde med Peter og Mette. 

De fleste foreningers oplysninger er nu opdaterede på hjemmesiden. Funktionen med at hjemmesiden skal 

trække oplysninger fra Facebook virker tilsyneladende ikke. Der er en del forældede arrangementer der 

stadig fremgår af siden.  

 

Tavle ved Hadsundvej: 

Er lige nu i stykker og skal serviceres. 

Brugsen vil gerne ud af deres kontrakt som fast lejer af tavlen.  

På nuværende tidspunkt er lokalrådet ikke interesseret i at overtage driften af tavlen. Det er dog en 



potentiel indtægtsgivende mulighed at udleje plads på tavlen. Vi aftaler at det drøftes igen om et år, om 

Lokalrådet vil overtage driften. 

 

Repræsentantskabsvalg: 

Der er valg til Aktivitetshusets repræsentantskab den 24. september. Karin Brønberg har repræsenteret 

Lokalrådet og vælges på mødet til at fortsætte som repræsentant. 

 

Græsslåning af stien i engen: 

Den traktor, der benyttes i dag, kan ikke repareres mere. Jytte råder over to maskiner, én til græsslåning på 

spejdergrunden og én til stien i engen.  

Det besluttes at traktoren der kører i engen må holde så længe som den kan. Derefter benyttes spejdernes 

traktor til begge opgaver. Glen orienterer hos spejderne om dette. 

Fremover skal lokalrådet betale for benzin til græsslåning i engen.  

Der kommer kvæg eller får til at gå i engen, så den kan afgræsses og de vilde orkidéer kan få optimale 

vækstbetingelser. 

 

Borgermøde: 

Vi beslutter at udskyde mødet i håb om, at kommunen er kommet videre i planerne om byforskønnelse. 

Det besluttes at borgermøde afholdes den 29. oktober kl. 19.00. 

Glen kontakter Sofie på kommunen, og der er en tidsplan for evt. bevilling af midler til byforskønnelse.  

Planlægning af mødet bliver på næste lokalrådsmøde. 

 

Glen er på valg til lokalrådet. Han har et ønske om at sidde i rådet som repræsentant for spejderne og ikke 

en borgervalgt post.   

Alle bedes tænke over evt. fremtidige medlemmer til lokalrådet. 

 

 

Synliggørelse af lokalrådets arbejde: 

Vi vil bruge Facebook mere aktivt og komme med nyheder fra Lokalrådet. Fortælle de positive historier og 

når der er behov for en kærlig opsang. 

Charlotte sørger for at blive tilføjet som administrator, og har ansvar for nyheder på Facebook. Alle kan dog 

bidrage til dette.   

Erik laver opslag om arbejdet på trekanten. 

 

 

 

 

Næste møde 08.10.19 kl. 19.00, Aktivitetshuset 


