
     Gjern den 25. februar 2014 

Tilstede: 

Ejvind Kjøge Svejstrup, Peter Sehested, Jens H. Poulsen, Susi Lyngholm, Ole Dahl, Vagn Brostrup  
Jensen og Gerda Holm. 

 

Referat fra Lokalrådsmøde, mandag d. 24. februar 
I Gjern Kultur og Idrætscenter 

 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt. 
Pkt.2. Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt. 
Pkt.3. Svar fra by ansvarlige Mette Vissing: 

a)            Tingbakken 3.etape. 
   Notat taget til efterretning. 

b)            Regnvandsbassin Tingbakken. 
       Vi besluttede at invitere Jarl Gorridsen til besigtigelse af mulige placeringer af 
 Regnvandsbassin ved Tingbakken, samt tage kontakt til Inger Christensen, 
           Jan Pedersen, beboerforeningen på Tingbakken samt Niels Sørensen. 

c)            Landbrugsmuseet.  
Peter tager kontakt til gruppen bag landbrugsmuseet for at høre om de stadig er 
interesseret i at flytte til Gjern. 
Evt. kan Jarl Gorridsen komme med forbi genbrugsanlægget. 

d)            Teglværksgrunden. 
Notat taget til efterretning. 

e)            Cykelsti forlængelse- Herredsvej frem til Gjern Skole. 
Lokalrådets indstilling er at cykelstien skal løbe langs Søndergade som minimum 
indtil Karolinelundsvej for også at beskytte de børn der vælger at cykle hen til 
købmanden efter skoletid. Vi tager punktet op på borgermødet. 

f)            Dårlige fortove. 
Jens indberetter følgende steder: 
Østergade fra Hornvej til Ellerupvej, sydsiden. 
Søndergade v. broen, østsiden. 
Gjern Skolesti. 
Skovvejen fra Karolinelundsvej til Fussingbjerg 
Grusbelægning på stien fra banestien til Hornvej, overfor Tingbakken. 
 



 
A)             Børnehavegrunden, parcelhuse eller tæt lav boligforeningshuse/ andelsboliger. 

Jens undersøger hvad der præcis står i lokalplanen og hvis der er mulighed for tæt 
lav bebyggelse vil han tage kontakt til Svend Møller. Hvis det er muligt vil vi også 
invitere Jarl Gorridsen til at se grunden. 

B)             Fussingsig erhvervsgrund med grimt rod og ufærdigt byggeri. 
Vagn tager billeder af erhvervsgrunden og sender dem til Mette Vissing. 
 

Pkt. 3a. Kort over Gjern og omegn til brug ved Lokalrådsmøderne. 
 Vagn har fundet et fint kort og det er indviet. 
Pkt.4. Domænet www.gjern.dk 
 Overdragelse af domænet er igangsat, endelig dato kendes dog ikke. 
Pkt.5. Korte meddelelser siden sidst. 
 Regnskabet bliver revideret på torsdag, Jens vil forhøre sig om de to revisorer vil 

fortsætte. 
Pkt.6. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 
  Intet nyt med umiddelbar interesse for Gjern. 
Pkt.7. PR. 
 Vi skal have en annonce i Folkebladet d.19 marts vedr. borgermødet. 
Pkt.8. Dagsordenpunkter til næste møde. 
 Formandens beretning. 
 Rengskab og valg af Revisorer 
 Oplæg til 2 minus 1 vej ved Lille Amerika v. Frank Borch- Olesen el. Gitte Willumsen. 
 Cykelsti v. Frank Borch-Olesen el. Gitte Willumsen. 
Pkt.9. Eventuelt. 
 Susanne og Frank Thuesen vil lave en BMX-bane bag ”Gørtler bygningen”. 
 
 
    Referent Gerda Holm 

http://www.gjern.dk/

