
     Gjern d. 7. august 2016 
Tilstede: Vagn Brostrup Jensen, Peter Sehested, Jørgen Krogh, Susi Lyngholm, Gerda Holm, Ole 
Dahl og Ejvind Svejstrup.   -   Fraværende: 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Gjern Lokalråd i GKIC den 20.6.2016 
 

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde --------  Godkendt. 
 
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden-------------------------  Godkendt 
 
Pkt. 3. GAU aps. V. Ole Dahl --------------------------------  Ole oplyste, at der var mange bolde i luften, 
men endnu ikke noget konkret, der kunne meldes ud. Fra Lokalrådets side blev det påpeget, at det 
er vigtigt, at det ikke bliver endnu et nyt  projekt uden handling. 
 
Pkt. 4. Økonomi og regnskab v. Jørgen ------------------  Der mangler nogle bilag fra januar og februar 
måned ( Bestyrelsesmøder ). Jørgen ta’r kontakt til Jens for at få mgl. Bilag udleveret. Der skal Styr 
på Mogens Knudsen’s timer. Vagn har opgørelse (forbrug af sammenlagt tid). 
 
Pkt. 5. Korte meddeleler siden sidst-----------------------  
Vagn – Silkeborg Forsyning – forsinkelsesbassinet på Hornvej. En fejl at der ikke er blevet slået 
græs regelmæssigt. Er lagt i skema nu. Gjern midtby – ikke umiddelbart positivt svar for at få slået 
de 2 græsrabatter fra åen og op til mejerigrunden. Vagn følger op.  
Højholt- og Banestien – Ole skriver til ”giv et praj” vedr. smadret bænk på Banestien oven for 
Teglværksvej 16 og ved samme lokalitet; slåning af vegetation så man kan se skilt, der viser mod 
Amerikavej. 
Der er opsat skilte, der viser ruten på den nye ”trampe-natursti” langs Gjern Å til jernbanebroen. 
Teglværksgrunden – afventer at Kristian Nielsen får fremsendt div. ansøgninger. 
Borgerforeningen er villig til at overdrage ”Det sker i Gjern ”til” Gjern.dk ” 
Vagn lægger datoer for Lokalrådsmøder ind på Gjern.dk 
Ole ta’r kontakt til Bjørn Djupvik, om han vil stå for løbende opdatering af Gjern.dk 
Frede Madsen (kasserer i Gjern Borgerforening) har forespurgt, om der sker noget i GAU. 
 
Pkt. 6. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg ------  
Samtlige skoler har fået tilladelse til aldersintregreret undervisning. 
Revisionskataloget indeholder stadig beskæring af bibliotekernes budget. 
Der er bevilliget penge til den nye venstre svingsbane ved Hammelvej/Lille Amerika. Striberne på 2 
minus 1 vejen Lille Amerika skal genetableres med ”påsvejste” striber, der er langtids holdbare. 
 
Pkt. 7. PR – Stafetten i august ------------------------------  Deadline 1. aug. – Peter har skrevet indlæg. 
 
Pkt. 8. Dagsordenpunkter til næste møde den 15. aug. 2016 
Sædvanlige + Teglværksgrunden. Følge op på vedligeholdelse af off. arealer i midtbyen. 
 
Pkt. 9. Eventuelt------------------------------------------------  Jens Poulsen er død i juli måned i år. 
Lokalrådet har givet bårebuket. 
 
                                                                   Ref.    Ejvind K. Svejstrup 


