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Referat af møde d. 27. februar 2018 
 
Sted: Jutlander Bank Gjerlev afd. kl. 19.30 
Deltagere: Glen Sinclair, Niels Nyvang, Lone Nielsen, Bente Nielsen, Bodil Hansen, Margrethe 
Winther, Anja Andersen. Jørgen Hansen, Marianne Bang, Jytte Rasmussen 
Følgende deltog ikke: Else Mikkelsen 
 

1. Opfølgning på seneste Lokalrådsmøde. 

 Indsigelse til byrådet 
På byrådsmødet d. 26. februar 2018 blev Lokalrådets indsigelse vedr. 
vejføring på den gamle skole behandlet. Indsigelsen blev afvist.  
Udskrift fra referatet fra byrådsmødet sendes på mail til medlemmerne fra 
Niels Nyvang. Alt. kan dette findes på Randers Kommunes hjemmeside. 

 

 Hjemmeside/Facebook. 
Er under udarbejdelse. Der er afholdt møde med Lone Nielsen, Camilla 
Trampedach samt Østjydsk Computer. 
Alle foreninger skal udfylde et skema med oplysninger om foreningen, og 
sende dette til Glen sammen med 2-3 billeder af foreningen. Herefter får 
Camilla det renskrevet således at det hele bliver skrevet i samme format og 
samme sprog. Skemaet sendes ud til alle foreninger af Glen. 
Mette Ebbesen står for den daglige vedligehold af hjemmesiden. Der oprettes 
en lokalrådsmail som Mette har ansvaret for. Såfremt hun ikke kan svare på 
de mails der kommer, så skal hun sende den videre til rette vedkommende i 
Lokalrådet. 
Der er blevet oprettet en ny Facebookgruppe – Gjerlev By. Dette var ikke 
tanken, tanken var at den eksisterende Facebookgruppe blot skulle være 
tilgængelig for at alle kan lægge noget op. Margrethe Winther tager kontakt 
til Josine Custers som har været behjælpelig med at oprette grupperne. 
 

 Digitalkalender 
Lone undersøger med Østjydsk Computer om der kan oprettes en kalender 
via hjemmesiden som alle foreninger kan indtaste deres aktiviteter i. 
 

 LED tavlen 
Denne fungere nu, og foreningerne er begyndt at bruge den. 
Nu skal vi blot få lagt noget på tavlen, og så må vi løbende revurdere om der 
kommer for meget ikke relevant på den. 
 

 Gjerlevs grønne mænd 
Jørgen Hansen har fundet 4 mænd som gerne vil hjælpe med græsslåning 
mm. såfremt vi får mulighed for selv at passe det grønne område for enden af 
Hammergårdsvej. 
Der laves en ansøgning til Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond på støtte til køb af 
en havetraktor. Glen udarbejder denne.. 
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2. Navn på den gamle skole – afstemning mm. 
Jytte har fået lavet cylindere til brug for afstemning. Brugsen har givet tilsagn om at 
afstemningen kan forgå hos dem. 
Tidspunkt for afstemning er skubbet til næste møde, i det vi endnu ikke kender 
tidshorisonten for ibrugtagning af lokalerne 

 
3. Status renovering af den gamle skole 

Følger planen. Der arbejdes deroppe. 
Seniorene har haft byggemøde med kommunen. 
 
Placering af den store sten på P-pladsen med Gjerlev-Enslev Skole.  
Drøftelse omkring muligheden for at få den placeret et andets sted, og evt. få fjernet 
navnet og indgraveret et nyt navn. 
Vi ønsker at bibeholde stenen med nuværende indgravering. Dog skal vi se om vi kan finde 
en anden placering af stenen i forbindelse med at der laves et rekreativt område. 
 

4. Indvielse af den gamle skole 
Indvielse af lokalerne skubbes til næste møde i det vi ikke kender tidspunkt for 
ibrugtagning. 
 

5. Fremtidig styring af den gamle skole/brugerråd 
Skubbes til næste møde. 
Kommunen har indkaldt til møde fredag d. 9. marts hvor dette er på dagsordenen. 
 

6. Status byfornyelse 
Glen har talt med Sidsel. På mødet på Gjerlev centeret blev der lovet lidt for meget fra 
Kommunens side. Der kan ikke frigøres midler til byforskønnelse, før der er nedrevet 
bygninger. 
Kommunen har været i dialog med ejerne af ejendommene Vestergade 3,5 & 7. Begge 
ejere er i gang med at renovere ejendommene og derfor er de ikke interesserede i at få 
nedrevet/solgt deres ejendomme. 
Østermarksvej 1 er blevet solgt og de nye ejere er ligeledes ved at renovere. 
Ejeren af Slotsgården 1 er positiv over for at nedrivning af ejendommen og Kommunen 
fortsætter derfor dialogen med ejer. 
Der er modtaget to mails fra kommunen, som sendes ud til medlemmerne af lokalrådet 
sammen med dette referat. 
Glen tager kontakt til Sidsel og følger op på status. 
 

7. Indsatsområder. 
Intet drøftet. 

 
 

8. Spor i landskabet. 



Lokalrådet for Gjerlev By og Omegn 

 

Lokalrådsmøde d. 27. februar 2018 Side 3 
 

Der er søgt Penge ved Nordea Fonden, men her er der givet afslag. Der er i stedet ansøgt 
Gjerlev-Enslev Sparekasse Fond om midler til at gøre sporet færdigt. 

 
9. Borgermøde med Velfærdslisten 

Velfærdslisten holder borgermøde i Gjerlev d. 13. juni. Camilla Trampedach er spurgt om 
hun vil holde et oplæg om Gjerlev og udfordringer og muligheder. Hun kan ikke deltage, og 
derfor er Anja Andersen blevet kontaktet. 
Anja vil gerne om der kunne findes en anden taler, idet hun selv er medlem af 
Socialdemokratiet, og for at det ikke skal blive en politisk tale, eller mere det at der vil være 
nogle tilhører som synes at det bliver politisk i stedet for objektivt. 
 

10. Evt. 
Der holdes borgermøde d. 8. marts vedr. Flextrafik. Opslag er på Facebook.  
 
Drøftelse omkring opstart af trafikgruppe. Glen har spurgt på muligheden om 
hastighedsnedsættelse eller evt. trafikchikaner på Hammergårdsvej og Østermarksvej. Glen 
bor på Hammergårdsvej og der køres til tider meget hurtigt på vejen. Det samme sker på 
Østermarksvej. 
Niels Nyvang er primusmotor på dette. 
 
Næste møde er mandag den 9. april kl. 19.00 i Jutlander Bank. 
 
Følgende Lokalrådsmøder er planlagt: 
Mandag d. 18. juni kl. 19.00. I den Gamle skole 
Tirsdag d. 21. august kl. 19.00. I den Gamle skole 
 
Årligt borgemøde: 
Lørdag d. 15. september kl. 10.00. I den Gamle skole 

 
 
 
Gjerlev d. 27. februar 2018 
 
 
 
    
Referent Glen Sinclair 
 
 
 
 

 


