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Referat af møde d. 23. oktober 2018 
 
Sted: Gjerlev Aktivitetshus Gjerlev kl. 19.30 
Deltagere: Margrethe Winther (B65), Jytte Rasmussen (Krolf), Else Mikkelsen (GHB), Jørgen 
Hansen (Jagt + Danske Seniorer), Karin Brøndberg (Egnsarkiv), Glen Sinclair (Spejder + valgt på 
borgermøde), Bodil Hansen (Aktivitetsudvalget), Bente Egelund Nielsen (Menighedsråd). 
Følgende deltog ikke: Afbud fra Gitte Schou(forsamlingshus). 
 

1. Konstituering. 
Vi konstituerer os næste gang ved fuld deltagelse. 
Der laves samtidig en forretningsorden. 
Der indkaldes til et ekstra lokalrådsmøde med dette på dagsordene tirsdag d. 20. 
november 2018. 
Se mere under punkt 3. 
 

2. Opfølgning på borgermøde 
Vi mangler alle de unge. G.snitsalderen var over 60 år. 
Ca. 60 deltagere, vi ville gerne have haft 20-40 deltagere mere. 
Der var ikke den store interesse med workshops. 
Niels Nyvang følger op på ønskerne fra workshoppen med trafik. 
Anja Andersen følger op på ønskerne fra workshoppen med skov. De har taget kontakt til 
Kommunen for at høre hvad der er af muligheder for at etablere skov. 
Der er nedsat en gruppe omkring etablering af Juniorklub. 
Der var ingen som deltog i workshop omkring skaterbane. 
Glen laver et referat. Margrethe sørger for at sætte det op i nyhedsskabene i byen, inkl. 
inde i Brugsen. 
Referatet skal på Facebook. 

 
3. Valg af 2 manglende medlemmer 

I det der ikke var nogle der ønskede at stille op til lokalrådet, så er der to ledige pladser. 
Det blev besluttet på borgermødet at lokalrådet selv måtte finde de to medlemmer. 
Lokalrådet forslår derfor at Niels Nyvang spørges om han har lyst til at tage en ny 2 årig 
periode. Else tager kontakt til Niels Nyvang. 
Glen tager kontakt til Charlotte Juul, i det hun tidligere har tilkendegivet at hun muligvis 
gerne ville bidrage. 
Vil disse to deltage så er lokalrådet fuldtallig. 

 
4. Fastsættelse af de kommende møder. 

4 møder årligt. Disse afholdes i Gjerlev Aktivitetshus 
20. november 2018 kl. 19.00 konstitueringsmøde 
19. februar 2019 kl. 19.00 
14. maj 2019 kl. 19.00 
20. august 2019 kl. 19.00 
21. september 2019 Borgermøde kl. 10.00 
8. oktober 2019 kl. 19.00  
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5. Styring af lokalrådsmøder. 

Glen laver et oplæg til forretningsorden, som vi drøfter på det kommende møde. 
Der er behov for at få styr på møderne, i form af mødeindkaldelse, referater mm. 
Der er et ønske om at man ved afbud sender en anden repræsentant fra sin forening. 

 
6. Status igangværende projektor 

Trafik.  
Niels er stadig i gang. Et langtrukket projekt som tager tid. Niels har været i kontakt med 
Veje og Trafik ad flere omgange siden det tidlige forår, angående trafikregulering i Gjerlev. 
Henvendelse til Veje og Trafik gik på trafikdæmpning, bump eller andet ad Østermarksvej 
Hammergårdsvej og Roensgårdsvej, idet forventningen er at Ærteholmsvej og Tønagervej 
er mere naturligt fartdæmpede-sving osv. Vi er nu blev lagt i en meget stor gruppe, med 
samme ønsker. Der er en mio. kroner til rådighed årligt, hvilket efter det oplyste rækker til 
max tre projekter. Politikerne prioriterer en gang årligt. Med den ventetid in mente har 
Niels foreslået skiltning med max 40 km. t. i Gjerlev, ud fra den betragtning at det var en 
mere økonomisk overkommelig løsning. Svaret er her at det kræver en tilladelse fra 
politiet. Som dokumentation har Niels foreslået hastighedsmåling på Østermarksvej, idet 
det vurderes at problemet er størst, øst for Hadsundvej.  
Det viser sig nu at der også er problemer med høj hastighed på Frederiksbergvej.  
Desuden arbejdes der med skiltning til Aktivitetshuset (Henvisning til skolen giver jo ikke 
længere mening). Her er så svaret at man afventer nye retningslinjer for den slags skilte.  
 
Byforskønnelse. Vi har endnu ikke hørt noget fra kommunen. Glen rykker dem. 
Bænke på sporet. Knud Erik Hansen har talt med Kommunen. Vi venter til foråret. 
Renovering af mindestenen. Jørgen klarer denne til foråret. Han kontakter Erik Pedersen 
for at aftale nærmere. 
Hjemmesiden. Margrethe Winther hører Peter Pedersen. Vil/kan han ikke, så har Glen en 
anden mulighed. 

 
7. Grønne mænd. 

Vi arbejder videre. Tager en dialog med kommunen, og hører evt. Ø. Tørslev og Hald om 
deres erfaringer. 
Glen forslog om det kunne være muligt at udvide de grønne mænd til en større gruppe af 
mennesker. Formålet skulle være at foreningerne i fællesskab kunne hjælpe hinanden med 
at holde de grønne områder i byen. Herunder foreningernes egne områder. 
Her tænkes bl.a. på festpladsen, det grønne areal hvor Krolf hører til, branddammen, 
overfaldesøen, spejdernes område, spor i landskabet, B65 mm. 
Tanken er ikke at vi skal tage arbejdet fra kommunen. Men vi kunne være et supplement til 
Kommunen. Vi har alle et ønske om at byen fremstår pæn.  
Der skal dog være økonomi i det, således at det ikke bliver en udgift for Lokalrådet. 

 
 

8. Evt. 
De 3 lur som sad på vejrhanen på det gamle Gjerlev mejeri har Egnsarkivet fået retur. 
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Kan vi bruge disse til en skulptur? 
 
Ophængning af malerier i aktivitetshuset for at gøre dette mere indbydende. 
Aktivitetsudvalget og seniorerne er på den opgave. 
 
Glen deltager i mødet med Randers Kommune omkring fundraising og fondsansøgninger i 
november. 
 
Jørgen har været til møde med Elrofonden. De har en større pulje til brug for kulturelle 
formål, som skal afholdes i dagene 24.-25. & 26. maj. 
Aktivitetsudvalget og Seniorklubben har planer om at lave et arrangement. 
 
Glen forslog om man kunne lave et arrangement i Lokalrådsregi, som kunne samle hele 
byen. Vi er klar over det er weekenden inden byfesten, og muligvis kan kollidere med 
dette. 
Tanken kunne muligvis være et arrangement på festpladsen med  2-3 kunstnere som 
optrådte, således der var noget for det brede publikum.  
 
Gjerlev d. 23. oktober 2018 
 

 
___________________________ 
Referent Glen Sinclair 


