
     Gjern d. 31.01.2016  

Til stede: Peter Sehested, Ole Dahl, Sussi Lyngholm, Jørgen Krogh, Vagn Brostrup jensen, Gerda 
Holm 

 

Referat af Lokalrådsmøde, mandag d.18 januar 2016 

 

Pkt. 1. Besøg af Merete og Olav Heldt, der fremlagde deres ide om oprettelse af en 
socialøkonomisk virksomhed i Gjern, gerne i rammen af hotellet. Lokalrådet syntes at ideen er 
spændende og vil gerne være behjælpelig i den grad det er muligt, idet lokalrådet ikke råder over 
midler. 

Pkt. 2. Godkendelse af referat efter rettelse af navn i pkt 3 til Mogens Knudsen. 

Pkt. 3. Godkendelse af dagsorden efter tilføjelse af 9b. Arbejdsgruppe til Teglværksgrunden.                        
Ombytning af punkt 5 og punkt 6. 

Pkt. 4. Regnskab, Gerda besøger Jens Poulsen på fredag og spørger til regnskabet. 

Pkt. 6. GAU. Der er tegnet anparter for 61.000,- der er fundet 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter. Stort set alt er klart til den stiftende generalforsamling på torsdag d. 21.1. 

Pkt 5. Borgermøde, punkter til dagsorden etc. 

Dato: 16.03.2016, Vagn bestiller lokale, annoncerer i ”det sker i Gjern”, Stafetten,                 
Midtjyllands avis under klokkeslet. 

Punkter til dagsorden: 

1. Orientering ved Vagn B. Jensen om året der er gået. 
2. Gennemgang af regnskab v. Jens Poulsen 
3. Behandling af indkomne forslag. 
4. Valg af revisorer. 
5. Orientering om Gjern Skole ved Skoleleder: Gert Dremark og formand for 

skolebestyrelsen: Natalia Christiansen. 
6. Status på G.A.U. 
7. Status på Teglværksgrunden. 
8. Kort om revision af kommuneplan (?) 

Pkt. 7. Korte meddelselser siden sidst. 
Vagn og Ejvind har endnu ikke skrevet indlæg ang. Cykelsti en forbi Spar. 



Pkt. 8 Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: Vil ikke godkende ”Fitness” afdelingen som en forening. 
Ny afdelingschef for Kultur- og Borgerservice-afdeling: John B. Frederiksen. 
 
Jørgen og Ole skifter område. 
Når man ikke har nået at læse referater fra sit område, skal man lige huske også at læse det 
foregående referat til næste lokalrådsmøde. 
 
Pkt. 9. PR. 
Annonce til Stafetten. Vagn 
Vi venter med at beslutte om vi vil annoncere i Kjellerup Tidende. 
Hjemmesiden skal være færdig til Borgermøde og kort præsenteres her. 
 
Pkt. 9a. Oprettelse af arbejdsgruppe/Lav til Teglværksgrunden. 
Jørgen Krogh tager initiativ til at oprette et lav på ca 5 personer der skal skabe struktur på arbejdet 
med Teglværksgrunden. Der er også plads til en mere løsttilknyttet arbejdsgruppe for dem der har 
lyst til at bidrage med mindre / kortvarige arbejdsopgaver. 
Budgettet skulle være: 
2015: 200.000 kr. hvoraf der er brugt 30.491 kr. 
2016: 300.000 kr. 
 
Pkt. 10. Dagsordenspunkter til næste møde: 
De sædvanlige punkter + 
Borgermøde d. 16. marts. 
Regnskab. 
Teglværksgrunden- udvalg v. Jørgen Krogh. 
Fastsættelse af fremtidige mødedage: 2.sidste mandag i måneden. 
Næste møde er den 22. februar. 
 
Pkt. 11. Evt. Intet. 
 
    Referent: Gerda Holm 

 


