
Lokalrådet for Gjerlev By om Omegn 
 

 

Referat af Lokalrådsmøde tirsdag den 14. maj 2019 

 

Dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

- Vandværket er nu repræsenteret i lokalrådet, Morten Mannik er indtil videre repræsentant. 

- Glen kontakter varmeværket, for at høre, om de også om de ønsker en repræsentant i 

Lokalrådet. 

- Der kan være tvivl om, hvem der deltager i møderne. Derfor aftales det, at der fremover sendes 

en mail med afbud. Det kan eksempelvis være udsendelse af dagsorden der besvares med en 

mail til alle. 

Kommentarer til referat fra sidste møde: 

- Byforskønnelse af trekanten ved Hadsundvej. Midler dertil er ikke bevilliget i første omgang. 

Erik har skrevet tilføjelse til ansøgningen. Der er ansøgt om godkendelse af projekt til 83.000 + 

moms. Afgøres om evt. godkendelse af projektet træffes den 22. maj. 

 

- Landdistriktsudvalget har afholdt møde og godkendt at man kan arbejde videre med et 

område/ byfornyelsesprojekt for Gjerlev. Randers Kommune afventer vedtagelse af en 

bekendtgørelse der giver mulighed for at søge midler i en Landsbypulje og ser i så fald meget 

positiv på Gjerlev som en by der kan komme med i puljen til områdefornyelse. Sofie Palsgaard, 

arkitekt ved kommunen vil gerne mødes med lokalrådet til en indledende drøftelse af de 

fremtidige muligheder. 

Der er tidligere lagt et stort arbejde i en udviklingsplan for Gjerlev og denne vil kunne inddrages 

i en evt. kommende proces om områdefornyelse. 

 

Efterfølgende er en mødedato fastlagt til den 19. juni kl. 19.00.  

 

- Det forlyder, at byrådet har vedtaget, at vejføringen mellem de to tidligere skolebygninger 

ændres til at gå bagom børnehaven og at der etableres 8 byggegrunde på den store boldbane. 

Vi kan dog ikke umiddelbart finde det i noget byrådsreferat. 

 

- Skiltning til Aktivitetshuset. Kommunen opfatter huset under fællesbetegnelsen ”kulturhus”, og 

stiller derfor krav om, at der på et kommende skilt, skal stå kulturhus. Et sådant skilt er der også 

krav om et logo på. Kommune er ved at udviklet et logo til kulturhuse. Og vi afventer derfor 

yderligere derfra inden et skilt kan komme på tale. 

 

 



2. Hjemmeside:  

Mette Ebbesen og Peter Pedersen, der har lavet hjemmesiden er nu i kontakt med hinanden. 

Det ser ud til, at siden ikke er ordentligt opdateret, med det info foreningerne har sendt til Peter. 

Mette vil gerne sørge for at opdatere hjemmesiden. Erik vil står for kontakten fra lokalrådet til 

Peter og Mette. 

Der arbejdes videre med at skaffe plads til annoncering på hjemmesiden. Denne annoncering ville 

kunne dække udgifterne til brændstof i forbindelse med græsslåning på trekanten. 

Der bliver oprettet en konto i Jutlander Bank. Der udstedes et mastercard, således de der slår græs 

har let adgang til at kunne købe brændstof. 

 

3. Landdistriktskonference: 

God inspiration fra Langå og dialog med kommunen.  

Vi kunne afholde møde med lokalråd fra Langå, efter sommerferien.  

De der var på konferencen har talt med en naturvejleder ang. stien i engen. Engen efter jagthytten 

skal gerne afgræsses ellers dør de orkideer der står i engen. Forslag om køer på engen, måske et 

kogræsserlaug. Der kan måske også være mulighed for at få stien jævnet. Jytte vil tage kontakt. 

 

4. Landdistriktspolitikken, hvordan arbejder vi med den fremadrettet: 

Afventer møde med Sofie, og vil derefter gå i gang med arbejdet med strategiplan. 

 

5. Eventuelt 

- Referater hænges op i Brugsen og i glasbure ved Brugsen og Forsamlingshuset. Margrethe 

sørger for dette. Planen er, at referater også skal være tilgængelige på hjemmesiden. 

- Der er ytret ønske om mere information fra lokalrådet til foreningerne. Det er de enkelte 

foreningers repræsentanters ansvar at bringe viden fra Lokalrådet tilbage til foreningerne. Og 

det er muligt at holde sig orienteret via offentliggjorte referater. 

- LED-tavlen på Hadsundvej – Husk at bruge den. Har man noget der skal på tavlen kan man 

kontakte hc@hc-automatik.dk.  

- Martin fra Brugsen fik vin fra Lokalrådet ved sin fratrædelsesreception. 
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