
Referat fra Lokalrådsmødet mandag 22. maj kl. 19.00 

Deltagere: Vagn Brostrup, Ejvind Kjøge Svejstrup, Peter Sehested, Jørgen Krog, Gerda Holm, Ole Dahl og 

Susi Lyngholm 

1) Valg af referent . 

Susi 

 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Rettelse af dato under punkt 5. datoen 19. juli skal rettes til den 19. april. 

 

3) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

4) GAU ApS – info ved Ole Dahl 

Afholdt Naturby Gjern med stor succes.  

a. Folkemødet Bornholm. SK’s borgmester Steen Vindum deltager. 

b. Min landsby app. Vil gerne have flere med. Prisen er nedsat fra 500,- kr. til 250 kr. pr. 

forening per år. 

Jørgen Krog gennemgik budgetopfølgning for GAU. 

Ole Dahl følger op på budgetopfølgning i GAU. 

Umiddelbart er der penge tilbage på bevillingen fra MBBL til ”Etablering af netportal”, Gjern.dk, 

som fx kan bruges til en præsentationsfilm om Gjern, som kan ligge på Netportalen. 

 

5) Teglværksgrunden - status 

Anlægsarbejdet er godt på vej. Der er lavet en P-plads og en plads med knust granit til 

madpakkehus, samt gjort klar til fugletårn på ”platauet”. 

Mountainbike-bane og pumptrack-bane er næsten færdig, der kommer enkelte korrektioner. 

Der bliver også lavet bålplads. 

SK mangler at reparere den ”gamle” sti, som er kørt lidt op og er våd nogle steder. 

Jørgen Krog følger op på om SK sår græs og om der ligges rør (dræn) under stien ved stykket med 

Gyldenris (blomster). Infotavle bliver også opsat, Jørgen Krog spørger hvornår, så vi kan få noget 

klar til opslag. 

Indvielse af Teglværksggrunden efter sommerferien. 

6) www.gjern.dk optimering/opdatering v. udvalget 

Har afholdt møde. Fordelt arbejdsopgaver og kontaktet foreninger, institutioner og virksomheder 

mv. 

Vagn forsøger at oprette ny-indsamlede links på hjemmesiden Gjern.dk, som skal fungere som 

”paraplyhjemmeside”. 

Forslag om at lave en orientering i Stafetten om at hjemmesiden er oppe at køre. 

http://www.gjern.dk/


 

7) Korte meddelelser siden sidst 

SK har fået ny byplanchef. Hun hedder Trine Skammelsen. 

 

8) Nyt fra de forskellige kommunale udvalg 

Susi Lyngholm – også i Gjern Bakker. Natura 2000 revidering 

 Ikke noget af betydning for Gjern fra de øvrige udvalg. 

 

9) PR – Stafetten mv. 

Næste deadline 7. august 2017. 

 

10) Dagsordenpunkter til næste møde mandag den 19. juni 

De sædvanlige punkter samt: 

 Arrangere indvielse af Teglværksgrunden 

  

11) Eventuelt 

Intet 


