
Referat af Lokalrådsmøde afholdt 18. 9. 2017 kl. 19.00 i GKIC 

 

Tilstede: Vagn Brostrup Jensen, Gerda Holm, Ejvind Svejstrup, Jørgen Krog og Peter 
Sehested. 

 Afbud fra: Susi Lyngholm og Ole Dahl. 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

     Peter valgt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med yderligere et punkt: Evaluering af Indvielsen af Teglværksgrunden. 

4. Gau ApS 
Jørgen og Ole har afholdt møde vedr. økonomien om restbeløb til møder, 
konsulenttimer mm samt til afrapportering. 

5. Afrapportering af MBBL- bevillingssagen vedr. GAU. 

Lokalrådet ønsker en afrapportering her i efteråret. Vagn tager kontakt til Ole, der 
på mail rapporterer til lokalrådet om hvor langt man er kommet i GAU vedr. 
ansøgning til projekt(er). 

6.  Evaluering af indvielse af Teglværksgrund. 

Indvielsen var et godt arrangement. Gode taler og velbesøgt (ca. 150 deltagere). Ros 
til projektet og generel tilfredshed med udførelsen af grunden. Nu er det så op til 
byens borgere at benytte Teglværksgrunden flittigt. Videre udvikling af 
Teglværksgrunden tages op på borgermødet til foråret. Dér skal der også lægges op 
til, at der dannes et LAUG, der kan/vil stå for vedligeholdelse af området. 

Skolen skal tages med på ideer om, hvad de kan bruge området til. 

Indtil da skal kommunen holdes op på hvad der mangler af arbejde (Jørgen/Vagn).   
Sidste uges kraftige regnbyger har været lidt hård ved de nyetablerede stier. 

 

 



7. Valg til Lokalrådet 2017 

Relevante interesserede kontaktes inden næste møde. Som det ser ud nu skal der 
bruges 2-3 nye medlemmer. 

8. Korte meddelelser siden sidst 
Vagn og Peter har deltaget i nærdemokratiudvalgets temamødemøde den 30. 
august, hvor det blev oplyst, at det årlige beløb til drift af lokalrådene hæves fra 
6.000 kr. til 8.000 kr. Der blev stillet forslag om at de byplanansvarlige skal orientere 
deres respektive lokalråd, når der er noget, der er på dagsordenen i udvalgene, som 
vedrører de områder, som de repræsenterer. 

Vagn og Peter har også deltaget i møde i Samskabelsesrådet. Begrænset hvad der 
kom ud af det, men dog lidt ideer til hvordan man kan udvikle et lokalområde. Vi 
skal fortælle om hvad vi er stolte af lokalt, er der noget vi vil have gjort. Hvilken 
retning vi vil følge. (udviklingsplan). 

9. Kommunale udvalg 
 Intet der vedr. Gjern 

10.  Stafetten 
Tages på næste møde. 

11.  Dagordenspunkter til næste møde den 23. oktober 2017.  
a. Gjern har fået ny byplanansvarlig, han inviteres til vores næste møde (Vagn). 
b. GAU afrapportering. 
c. Hjemmesiden opdateres: Opfølgning af om vi har fået alle foreninger/institutioner 
med. 

12.  Eventuelt. 
Intet til referat. 
Efter mødet besluttede Vagn og Peter at tilmelde sig til Nærdemokratikonferencen i 
Them lørdag den 30. september. 

 

 Referent Peter Sehested     

 


