
Lokalrådet for Gjerlev By og Omegn 

 
 

Lokalrådsmøde mandag den 21. juni 2021, Aktivitetshuset, kl. 19.00 

 

Deltagere: Erik Rose Andersen, Jørgen Hansen, Glen Sinclair, Margrete Winther, Camilla Trampedach 

Schultz, Karin Brønberg, Bente Nielsen, Jytte Rasmussen, Bodil Hansen, Gitte Schou og Charlotte Juhl (ref.) 

Afbud fra: Else Mikkelsen 

1. Dagsorden godkendt 
2. Orientering og opfølgning siden sidst. 

 
- Erik har afholdt møde med Simone (Randers Kommune) ang. status på områdefornyelsen 

 
- Projektet omkring Aktivitetshuset forventes ikke at komme i gang før tidligst september, da 

der er en ansøgning hos Vindmøllepuljen (Landdistriktspuljen) og projektet må ikke være 
opstartet, hvis der skal gives midler til det. Derfor afventes udfaldet af denne ansøgning.  

 

- Nedenstående ses, at projektet omkring afslutning af kirkegårdsmur mv. ved Vestergade 7 
er blevet noget anderledes og dyrere end forventet. Ingen kan se behovet for et 
”parkområde” her med bænke osv. Ingen fra Lokalrådet eller Kirken har været inde over 
den beslutning og det besluttes at Erik vender tilbage til Simone ift. dette. 
 

- Nyeste overblik over projektet, med tal fra Simone ses nedenstående: 
100.000 kr. til Borgerinddragelse og forankring. 
Her har vi indtil videre brugt penge på udstyr til de grønne MK, julebelysning samt div. 
information til borgerne. Der er også afsat midler til en byfest/indvielsesfest når vi kommer 
så langt. Der er også drøftet at bruge penge på et hæfte om faciliteterne i Gjerlev som kan 
bruges til branding og fx til velkomstbrev til nye tilflyttere. 
Her er der ca. 25.000 kr. tilbage som ikke er disponeret til noget endnu. (plancher der skal 
trykkes og postkort til information, skal tages af de her 25.000 kr.). 
  
600.000 kr. til Natur og grønne områder. 
Der er brugt ca. 400.000 kr. på anlæg af bålhytte og toilet. Hvor der er givet tilskud fra LAG 
på 200.000 kr. Der er købt div. båludstyr, havespil og krible-krableudstyr til området. 
Der er afsat ca. 300.000 kr. til anlægsprojektet på Vestergade 7. Opstart uge 33 ca. 
Derudover er der afsat lidt midler på ca. 50.000 kr. til omdannelse af festpladsen og stier – 
alt efter hvad der kommer af ønsker dertil. 
Det vil sige at der er penge til det der er afsat penge til, der er ikke yderligere tilovers. 
  
700.000 kr. til Infrastruktur og trafik 
Der er brug ca. 170.000 kr. på fortov på Hammergårdsvej. 
Der er afsat ca. 300.000 kr. til fortov på Ærteholmsvej og hævet flade på Østermarksvej – 
samt belysning begge steder. (Forventeligt billigere, men ikke afklaret endnu. Der kan 
stadig komme uforudsete udgifter). 



Det vil sige at vi har penge til overs i forhold til budgettet. 
Her drøftede vi også at bruge nogle penge til en ny asfalt lag på stien fra brugsen op til 
centeret, evt. andre stier deroppe. 
  
1.400.000 kr. til Udeområde ved aktivitetshuset 
(+500.000 kr. fra Nordea og 500.000 kr. fra Gjerlev-Enslev Sparekasse) 
Derudover afventer vi svar fra Landdistriktspuljen (deres vindmølle pulje) på 500.000 kr 
 

 
 

3. Indkomne emner 
- Vedr. områdefornyelsen - Se punkt 2. 
- Regionen afsøger muligheden for en ambulance-station i Gjerlev. Det tidligere mejeri på 

Hadsundvej er på tale, men de endelige godkendelse er ikke på plads endnu. 
 

4. Økonomi 
- Al økonomi vedr. Områdefornyelse går via kommunen. Se også punkt 2 

- Lokalrådets økonomi balancerer fint. Der er få udgifter og disse er primært til græsslåning 

(benzin) og service af klipper.  

 

5. Planlægning af årlig generalforsamling i september 

- Generalforsamlingen der skulle afholdes september 2020 er blevet udskudt på Covid-19 

forsamlingsforbud.  

- Generalforsamling + borgermøde med status på områdefornyelsen afholdes søndag den 

12. september 2021 kl. 14.00 – 15.00, herefter borgermøde. 

- Der inviteres til kaffebord og samme dag skulle juniorklubben gerne kunne holde 

åbning/indvielse. 

- Bestyrelsen møder kl. 13.30 til et kort møde. 

- Camilla Trampedach Schultz, Erik Rose Andersen og Charlotte Juhl er alle på valg og 

modtager genvalg. 

 

6. Eventuelt 

- LED tavlen på Hadsundvej skal igen repareres, Brugsen har kontrakten på tavlen og dermed 

ansvaret for dette. Der har været forespørgsel fra Slawteren og IF Fjorden om reklamer 

- Udviklingsplan er færdig og uddeles. Vedhæftes referatet og skal på hjemmesiden erstatte 

den tidligere udviklingsplan.  

- Borgermøde annonceres på facebook. 

- Jørgen orienterer om, at byrådet har ansøgt pulje om midler til cykelsti mellem Gjerlev og 

ØT. 

 

 

 

  


