
Etablering af Gjern Almennyttige Udviklingsselskab 
- opfølgende møde den 15. januar 2015 
 
Tilstede var: Gerda Holm, Ole Dahl, Mogens Knudsen, Vagn Brostrup Jensen, Peter Sehested, 
Jørgen Møller, Johannes Berggreen, Stefan Rossel 
 

Status: 
Ansøgningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er sendt af sted den 8. December. 
Der er rettet henvendelse til Silkeborg kommune om medfinansiering. 

- Dette vil først kunne behandles i kommunen d. 27.1. Kommunal medfinansiering er ikke en 
nødvendig forudsætning for tilskud. Vi diskuterede kommunens vægren ved at involvere sig. 
Mogens mener at der måske kan vise sig en åbning. Der er ingen fast dato for hvornår vi kan 
få besked. Måske slutningen af februar - midten af marts. 

 
Snak om status for Gjerningstedet og hvordan spiller tidsplanen sammen med 
Udviklingsselskabet. 

- Indlæg til Stafetten, deadline 1. mandag i februar. 
- Der skal laves et prospekt. Gerda og Ole skriver,  
- Johs. følger med henblik på et tv-indslag i begyndelsen af marts. 
- Vagn udarbejder det grafiske. 

GLTV laver et indslag primo marts med Vagn og Mogens som optakt til borgermødet d. 18. 
marts. 
 
Netportalen www.gjern.dk skal etableres nu, hvor Lokalrådet har fået ejerskab af domænet. 

- Henvendelse til Thomas Roswall, Gjerndata om den praktiske udformning. Ole Dahl har 
kontakt med Thomas, og der arbejdes på sagen. 

 
Lokalrådet sammenkalder til Borgermøde d. 18. Marts. 

- Præsentation af Gjern Almennyttige Udviklingsselskab kommer på dagsordenen. 
 

Med henblik på at forberede etableringen af ”Repræsentantskabet for GAU”, laver Stefan en 
fortegnelse over foreninger, institutioner og erhverv i Gjern, til hvem vi snarest vil opfordre, at 
de respektive bestyrelser/ledere til at vælge/udpege en person til repræsentantskabet. 
Vi drøftede herunder tilslutningsmuligheder for "foreningsløse". 
 
Dannelsen af det selvsupplerende ”Forretningsudvalg for GAU” blev drøftet. 

- Alle opfordres til at give os et praj om personer i Gjern med spidskompetencer inden for 
bank, revisor, advokat, arkitekt og entreprenører et.c., der kan være mulige kandidater til 
Forretningsudvalget. 

 
ref: Johannes 

http://www.gjern.dk/

