
Tilstede: Vagn B. Jensen, Ejvind Svejstrup, Jørgen Krogh, Susi Lyngholm, Ole Dahl, Peter Sehested, Gerda 
Holm. 

 

Referat fra Borgermøde d. 16.03.16 

Velkomst ved Vagn. 

Valg af Ejvind som dirigent. 

Redegørelse af Lokalrådets arbejde i 2015 ved Vagn. 

Tiden er primært brugt på oprettelsen af GAU, men vi har også været inde over dannelsen af 
Erhvervsklubben og oprettelse af byens hjemmeside: Gjern.dk. og så har der løbende været møder 
vedr. Teglværksgrunden. 

Gennemgang og godkendelse af Lokalrådets budget ved Jørgen Krogh. 

GAU 

Gjern Almene Udviklingsselskab, blev dannet ved den stiftende generalsamling i januar.    -
Bestyrelsen består af Jakob, Sjanne, Steen Andersen, Ole Dahl og Preben Lærke.                 
Selskabets formål er at udvikle Gjern by og nærmeste omegn for at gøre byen attraktiv for 
bosætning, foreningsliv, turisme og erhvervsvirksomhed. 
Selskabets organisationsmodel er at være understøttende for arbejdende grupper. 
GAU’s kommunikationsstrategi er mangesidet: hjemmesider, sociale medier, pjecer, evt. 
infoskærm, deltagelse i generalforsamlinger og søge kontakt med idegrupper. 
GAU’s arbejde skal bygge videre på ”udviklingsplan 2012-22”, idesedler fra borgermøder og de 
sidste 4 års udvikling. 
 

Teglværksgrunden. 
Der er nedsat to grupper vedr. Teglværksgrunde, en vedligeholdelsesgruppe og en idegruppe, der 
er stadig plads til flere i begge grupper. 
2015 blev primært brugt på jordarbejde på grunden. 
2016 skal gerne blive færdiggørelsen af området. 
 

Indlæg ved by-ansvarlig Mette Vissing. 
Forklaring af begrebet kommuneplan. 
Beskrivelse af de 6 fokus områder for den ny kommuneplan: Plads til vækst, fleksibilitet i 
planlægning, friluftsstrategi, skybrudsplanlægning, trafikplan, byens skala – højhus politik max 10 
etager.  Lokalrådet involveres direkte.  



Indlæg ved Natalie Christensen ( Der var inviteret til beskrive skolebestyrelsens arbejde med 

den nye skolestruktur) 
Høringsfasten for den nye skolestruktur startede sept. 2015, efter massiv kritik blev den forkastet 
og der skal nu udvikles et nyt forslag. 
I april 2016 vil der være politiske drøftelser af den nye skolestruktur som ventes at blive vedtaget i 
juni 2016.04.18 
 

Indlæg ved Skolechef Huno K. Jensen. (Der blev inviteret efter afskedigelsen af skoleleder 

Gert Dremark) 
Beskrivelse af den situation Gjern skole står i efter den pludselige afskedigelse af skolelederen. 
Ros til skolens bestyrelse og skolens ansatte. 
Der søges en midlertidig fuldtids skoleleder og det arbejdes der hårdt på i mellemtiden varetager 
SFO leder Anne Mette K. Rasmussen den daglige ledelse i fællesskab med Huno Jensen. 
Der var mange indlæg fra salen, mange kritiske spørgsmål vedrørende den tidligere skoleleders 
ansættelse og generelt en ivrig debat. 
 
Referent: Gerda Holm 

 
  

 


