
   Referat  fra lokalrådsmøde  onsdag 18 april 2018 kl. 19.00

Tilstede: Jette Bredesen, Anne Søndergård, Vagn Brostrup,  Ejvind Svejstrup  og Peter Sehested.
Afbud   Jørgen Krogh  og Henrik Gram-Poulsen. 
Under punkt 7 og 8  deltagelse af Steen Andersen og Helga Sandorf
Ingen mødt op til åbent møde.

1 Peter valgt til referent.

2 Udsendt dagsorden godkendt.

3 Referat fra sidste lokalrådsmøde   godkendt.

4 Vedtægtsændringer.  Valgperiode er i dag  4 år, enighed om at det fortsætter. 
Det er altid muligt at træde ud, hvis man ikke ønsker at fortsætte. 
Forretningsorden fortsætter uændret.  Det er i dag muligt at nedsætte et 
udvalg  ( teglværksgrundens vedligeholdelse / udvikling )  Da der er afbud 
fra 2 sættes punktet på dagsordenen igen til næste møde for endelig 
afklaring.

5 Møde med nærdemokrati udvalget 19 juni. Punktet sættes på dagsorden til 
mødet i maj.  Hvor der udarbejdes punkter vi ønsker debatteret.   Cykelsti  
og bymidte er oplagte punkter.
 
     

6 Korte meddelelser. 
 Kommunen ønsker at genåbne rørlagt bæk  fra Amerikavej til 
Teglværksgrunden.
Navneforslag kan være Falkenkær bæk
Vagn tager kontakt til Åge Ebbesen , der er vigtigt at genslyngningen ikke 
kommer til at berøre kælkebakken. 

Vagn kontakter Christian Nielsen vedr. beskæring af træer til forbedring af 
udsyn fra fugleskjul.

 Silkeborg kommune har i budgetaftalen afsat 1 mio. kr. til at forskønne 
områder i landsbymiljøer,  deadline for indsendelse af ideer er  20 maj 2018.
Med det som baggrund flyttes vores maj møde til  onsdag den 16 maj. I 
samarbejde med GAU skal der udarbejdes et forslag der kan være med til at 
løfte Gjern.   Punktet sættes på dagsorden til næste møde.

Silkeborg kommune  har igen en konkurrence om at blive udvalgt til  Årets 
Lokalområde .
Frist for indstilling 25 juni, med prisen følger 40.000 kr til et projekt der står
øverst på lokalrådets ønskeliste. 
Punktet sættes på dagsorden til vores næste møde.

Nærdemokrati udvalget har indkaldt til møde 8 maj. Ejvind og Vagn 
deltager.  Vagn tilmelder.

Ejvind skriver et læserbrev til MJA som modsvar  til et ekspertudsang om at
Gjern mister moment vedr. dagligvarehandel. ( her sammenlignes Gjern 



med  Tønder  ( vel ikke en rimelig sammenligning ) forslag til læserbrev 
rundsendes inden indsendelse.  Jette lægger det på Facebook.  

9 Nyt fra kommunale udvalg.  Karolinelundcentret bliver midlertidigt 
beskåren med 4 pladser fra 28  til 24. Hvis behovet opstår kan de hurtigt 
tages i brug igen. 
Der er udarbejdet prognose  med stigende børnetal ingen udvikling for 
Gjern
Ellers ikke noget der vedr. Gjern
Lokalplanforslag om landbrugsmuseets overtagelse af gammel materielgård 
er fortsat i høring.

10  PR – Stafetten    Jette/ Ejvind  sørger for at Ejvinds læserbrev sendes til 
Stafetten. 
 

7 og 8 Orientering fra GAU   v. Steen
Afventer svar fra kommunen  omkring udviklingsplanen. Helga følger op på
det.
Vil gerne videre med udvikling af midtbyen og cykelsti.  Skal være lidt 
mere konkret før end der kan søges midler ved fonde.
Lokale og anlægsfonden har midler der kan søges til områdefornyelse.
Udstykningen på  Tingbakken  kan godt gøres lidt mere synlig / attraktiv. 
Helga tager det med til kommunen.

GAU`s  ambition om at udvikle en ny hjemmeside for Gjern  er sat på pause
pga. manglende opbakning.

Gjern skal markedsføres bedre i Århus  over for potentielle tilflyttere

Helga deltager gerne under enkelte punkter på lokalrådsmøder,  hvis der er 
behov og det passer ind i kalenderen.

Kommunen er ikke negativ over for projekter i Gjern. ( cykelsti – bymidte ) 
det er mere et spørgsmål om økonomiske midler.
 

11 Dagordenspunkter til næste  møde.
Sædvanlige + Forberedelse at møde med nærdemokrati udvalget -  Årets 
lokalområde.
 

12 Intet til referat.          
Husk næste møde er flyttet til onsdag 16 maj.  Mødelokale er reserveret.       

 Referent Peter Sehested
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