
Tilstede: Vagn Brostrup Jensen, Peter Sehested, Ole Dahl, Susi Lyngholm, Ejvind K. Svejstrup. 
Fraværende: Jens Poulsen, Gerda Holm. 
 

Referat fra Lokalrådsmøde mandag d. 31. aug. 2015 i GKIC 

Dagsorden: 
 
Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt (april mødet) 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

Pkt. 3: Gjern Almennyttige Udviklingsselskab, status. 
Der er lavet udkast til vedtægter. Der kommer annonce i Kjellerup Tidende. Der bliver lavet flyer, som først 
skal omdeles efter d. 26. sept. - Søren Peter omdeler dem sammen med Stafetten og Kirkebladet. Mogens 
har lavet en plakat til opsætning ved indfaldsvejene til Gjern. Frede Madsen fra Gjern Borgerforening vil 
lave flyers til lygtepælsholderne. 

Lokalrådet møder for eftertiden kun med 3 personer til GAU møderne – Vagn, Ole og Gerda. For at få mere 
struktur på møderne. Samtidig skal der være en ordstyrer "Ordnung muß sein" ☺ 

Jens har sygemeldt sig foreløbig til engang i det nye år. Vagn vil spørge ham, om han fortsat vil stå for 
økonomien i GAU og Lokalrådet. Jens har svaret positivt tilbage.  

Pkt. 4: www.gjern.dk 
Sitet tilhører Lokalrådet. Ovennævnte skal være en samlende enhed for alle foreninger i Gjern. De enkelte 
foreninger kan få et link via www.gjern.dk  til deres egen hjemmeside. Ole kontakter Thomas for at 
fortsætte arbejdet. 

Pkt. 5: Korte meddelelser siden sidst. 
Ole har været til brugermøde i Gjerningsstedet.  De har p.t. samlet godt 20.000 ind til startkapital. De har 
bestemt at startkapitalen skal være på mindst 300.000 – deadline er 1. november 2015. De har en ide om, 
at de vil være 200 medlemmer inden de begynder at søge midler fra de enkelte fonde. 

Teglværksgrunden – der er bevilliget kr. 200.000 på byrådsmødet d. 10/8. Der er møde med Kristian Nielsen 
d. 10/9 – 15 kl. 1530. 

Fussingsiggrunden – intet nyt. 

Ejvind skal spørge Ida Nielsen, om  skolebestyrelsen vil tage manglende cykelsti på Søndergade op som 
farlig skolevej, idet kommunen ikke virker til at være særlig ivrig efter at afslutte cykelstiforløbet. 

Vi ønsker tillige status på ”rejste” skolelærere. 

Pkt. 6: Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 
Intet nyt. 

Pkt. 7: PR 
Der er ikke deadline på Stafetten før til november. 

http://www.gjern.dk/
http://www.gjern.dk/


Pkt. 8: Dagsordenpunkter til næste møde. 
Sædvanlige samt evt. indkaldelse af suppleant (for Jens) 

Pkt. 9: Eventuelt 
Intet. 

 

                                                                                                                      Ref.   Ejvind K. Svejstrup 


