
 Gjern d. 21.08.2017  

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

Holm, Ejvind Kjøge Svejstrup. 

Referat af Lokalrådsmøde, mandag d. 19 juni 2017 

 

Pkt. 1. Gerda blev valgt som referant 

Pkt. 2. Referatet fra sidste møde; godkendt 

Pkt. 3. Dagsorden; godkendt 

Pkt. 4. GAU ApS 

   Steen og Preben har været til Folkemøde på Bornholm, det har været en god oplevelse. Mange 

var imponeret over vognen. Gjern Naturby blev nævnt på facebook mange gange. 

Kort diskution vedr. regnskab. 

 

Pkt. 5. Teglværksgrunden – indvielse 

   Området ved Teglværksgrunden er bestilt til at være fædig til 1 juli. Madpakkehuset bygges på 

stedet og skulle have været påbegyndt d. 19 juni, men dette er ikke sket. 

”Fuglehuset” er sat op og står rigtigt fint. Planen er at de går igang med at lave ”kilen” inden 

sommer. 

Kommunen laver info-stander med tegltag. Der bliver plads til 2 x A2. 

Vagn laver planchen om Teglværkets historie sammen med Bevaringsforeningen med fotos lånt af 

Lokal historisk arkiv. Søren Petersen står for planche om MTB-ruter og øveanlæg. 

Christian har lovet at den gamle sti bliver repareret og der bliver lagt rør under stien. 

Indvielsen skal være evt. på en hverdags aften først i september. Vagn og Jørgen laver et lille 

Indvielses udvalg. Foreslag om at bede Søren Pedersen om at  lave en introduktion til MTB. Evt 

kort indslag om teglværkets historie. 

Pkt. 6. www.Gjern.dk 

   Vagn har arbejdet med at sætte flere foreninger på siden. 

Pkt. 7. Korte meddelelser siden sidst 

   Kommunen har lavet et handle-katalog efter indsigelsesperioden for Kommuneplanen 2017  

Lokalrådet vil blive spurgt om vi ønsker et møde. 

  Der har været et kort møde vedr. trampesti fra Teglværksgrunden til Amerikavej, men denne kan 

ikke etableres for nu. 

http://www.gjern.dk/


 

8. Nyt fra forskellige udvalg. 

    Gjern bibliotek skal renoveres i 2018. 

    Ingen lokal relevante ting fra de øvrige udvalg. 

 

9. PR-Stafetten mv. 

   Deadline for stafetten er d. 5 august og den udkommer d. 25 august. 

   Udvalget skriver om indvielse af Teglværksgrunden. 

   Ejvind skriver en efterlysning / reklame for nye medlemmer til Lokalrådet. 

 

10. Dagsordenspunkter til næste møde 

   De samme punkter som vi plejer, men ”Gjern.dk” glider nu ud som fast punkt. 

 

 11. Evt.  

   Intet. 

    Referent: Gerda Holm 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 


