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Referat af møde d. 19. februar 2019 
 
Sted: Aktivitetshuset Gjerlev kl. 19.00 
Deltagere: Glen Sinclair, Bente Nielsen, Bodil Hansen, Margrethe Winther, Charlotte Juhl, Karin 
Brøndberg, Jytte Rasmussen, Else Mikkelsen, Gitte Schou 
Følgende deltog ikke: Jørgen Hansen 
 

1. Omkonstituering 
 

I det Niels Nyvang desværre pludseligt er afgået ved døden, så er vi nødsaget til lave en 
omkonstituering. 

 
Formand: Glen Sinclair 
Næstformand: Gitte Schou 
Kasserer: Jørgen Hansen 
Sekretær: Charlotte Juhl 

 
2. Valg af manglende medlem /indtrædelse af suppleant. 
 
På borgermødet i september blev der ikke valgt nogen suppleanter. 
Vi har valgt at køre videre med nuværende antal medlemmer. På Borgermødet i september 
blev det givet fuldmagt til at Lokalrådet selv kunne finde et medlem. 
Vi undersøger hver i sær om vi kan finde et emne til Lokalrådet. 

 
3. Byforskønnelse. Status på forskønnelse af ”trekanten” 

 
Lokalrådet er blevet bevilget kr. 200.000 til forskønnelse af ”trekanten”. Midlerne kommer fra 
en kommunal pulje samt en statspulje. 
Der er nedsat et udvalg bestående af Glen Sinclair, Jørgen Hansen, Camilla Trampedach Schultz 
og Anja Andersen. 
Vi har været til møde med Kommunen, for at høre hvad der kan og må gøres for de midler som 
vi er blevet tildelt. 
Udgangspunktet for projektet ikke et samarbejde med Lokalrådet, som der er blevet meldt ud 
fra Kommunen. 
Lokalrådet har tilbage i 2016 fået lavet tegninger og indhentet tilbud på at få forskønnet 
arealet ved trekanten, branddammen i Vestergade samt skråningen/marken fra Roensgårdsvej 
og ned til Vestergade. 
Der er i den forbindelse ansøgt Kommunen om midler til dette projekt, men der blev givet 
afslag. 
Det er umiddelbart dette projekt der ”gravet” frem fra skuffen og nu er givet delvist tilsagn til. 
Pengene er øremærket ”trekanten”, og der kan undtagelsesvist flyttes midler til andre steder i 
byen, dog skal det være samme type projekt. Der kræver dog en dispensation/godkendelse fra 
staten.  
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Udvalget indhenter tilbud på forskønnelse af arealet, og forhåbningen er at vi kan få lavet 
projektet til omkring kr. 100.000 og så søge dispensation til at bruge de resterende penge et 
andet sted i byen. 
 
Der er et ønske om at kunne bruge nogle penge på området ved aktivitetshuset. Men så længe 
vi ikke har hørt fra Kommunen omkring hvordan de påtænker at lave området, så er det ikke 
muligt for os at lave nogle planer og beskrivelser vi kan gå videre med. 
 
4. Lokalplanen for området omkring Aktivitetshuset. Status på vejgennemføring. 
 
Vi har ikke hørt nærmere fra Kommunen. Borgmesteren m.fl. har været på besøg for at 
besigtige forholdene omkring vejgennemføringen imellem de 2 bygninger.  De kan godt se at 
der ikke er meget plads. 
Der er stadig dialog med Kommunen omkring en vejgennemføring bag om Børnehuset 
Grøftekanten. 
Der er ikke nogen ny status på byggegrunde. 
 
5. Indboforsikringen vedr. Aktivitetshuset. 

 
Aftalt at brugerne af huset selv må lave en fordeling for betaling af indboforsikring 

 
6. Lokalrådets fremtidige indsatsområder 
 
Der vil blive fulgt op på kontakten til Kommunen vedr. indsatsen for fartdæmpende 
foranstaltninger. 
Vi er blevet lovet en trafik og hastighedsmåling i Gjerlev. Vi har ikke hørt hvornår dette er 
planlagt. 
Drøftet at vi skal finde nogle enkelte punkter og så have fokus på dette frem for at have for 
mange bolde i luften. 
 
7. Hjemmeside  
 
Der er nu oprettet en ny hjemmeside. Den er i den spæde opstart, og foreningerne skal sende 
det materiale som de vil have lagt op på siden til Peter. 
Margrethe undersøger om Mette stadig ønsker at stå for den daglige drift af hjemmesiden. 
Når der bliver lagt nyheder op på Facebook gruppen ”Gjerlev by og omegn” så kommer denne 
automatisk ind på hjemmesiden. 
www.gjerlevby.dk 
 
Det er et ønske at der oprettes en kalender på hjemmeseiden hvor foreningerne kan indstaste 
deres aktiviteter således at man kan sikre sig at man ikke kommer i konflikt med andre 
aktiviteter som har de potentielle samme deltagere. 
 
8. Brug af midler til Junior klubben. 
 

http://www.gjerlevby.dk/
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I forbindelse med de afholdte loppemarkeder mm. for etablering af friskole i Gjerlev, blev der 
indsamlet midler som er tilfaldet Lokalrådet. Midlerne er jf. vedtægterne for friskoleforeningen 
øremærket til brug for aktiviteter for børn i Gjerlev.  
Der er derfor besluttet at der kan anvendes af disse midler til etablering af Juniorklubben. 
 
9. Skiltning med aktivitetshuset. 
 
Kommunen vil ikke bruge penge på at udskifte det gamle Gjerlev-Enslev Skole skilt ved krydset 
Hammergårdsvej/Tønagervej. 
Vi skal derfor selv betale for et nyt skilt som viser vej til aktivitetshuset. 
Der er lidt penge tilbage fra fondsdonationen fra Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond, og vi høre 
om vi må bruge disse penge til et skilt. Dette beløber sig i ca. kr. 3.000-4.000. 
 
10. Evt. 
 
Der har været afholdt møde arrangeret af Socialdemokratiet i Aktivitetshuset. Her blev den 
nye Landdistriktspolitik drøftet. 
Det anbefales at medlemmerne af Lokalrådet læser denne igennem. 
Vi skal blive bedre i Lokalrådet til at udnytte de muligheder der er bl.a. via 
Landdistriktsudvalget. De vi gerne bidrage og hjælpe os.  
 
Der er manglende belysning på P-pladsen, og på vejen imellem de 2 bygninger ved 
Aktivitetshuset. 
Jytte tager kontakt ti elektrikeren og høre om det er noget de klarer eller vi skal have kontakt 
til ejendomsservice 

 
 

Næste møde er aftalt til den 9. april kl. 19.00 i Aktivitetshuset. 
 
 
Gjerlev d. 19. februar 2019 
 
 
 
    
Referent Glen Sinclair 
 
 
 
 

 


