
Referat og dagsorden til fællesmøde mellem Gjern Lokalråd og GAU 

Onsdag den 22. august 2018 hos Jacob Ebbesen 

 

1. Valg af referent 

 

2. Kort orientering fra Vagn og Steen om mødet med forvaltningen 

 

3. Ud fra resultatet af mødet med forvaltningen foreslår bestyrelsen i GAU følgende fælles strategi for 
det videre arbejde: 
 

 Lokalråd og GAU samarbejder med forvaltningen med henblik på, at der søges midler fra 

puljen til områdefornyelse i trafikstyrelsen. Ansøgningen skal være klar til januar 2019. I 

ansøgningen prioriteres penge til ny belægning i den gamle midtby samt færdiggørelsen af 

cykelstien fra Skannerup til Gjern Skole. Det er en forudsætning, at naturen tænkes ind i 

projekterne med udgangspunkt i udviklingsplanen. 

 Frilægning af ådalen og sammenhæng mellem Søndergade og Teglværksgrunden tænkes 

ind, hvis det viser sig muligt rent økonomisk – gerne med involvering af fonde. 

 Der arbejdes sideløbende med skolens projekter. 

 Kommunens politikere involveres, når forvaltning, lokalråd og GAU har materialet klar, så 

forvaltningen kan være klar med en indstilling 

 

4. Eventuelt 

 

Referart fra fællesmøde 22. august 

 Referat fra møde med kommunen ved Steen – Vagn supplerer. Der er en forsøgs pulje fra 

byfornyelse. 

o Ny vejledning byfornyelse midler i stedet for.  

o Forvaltningen er med ifølge Trine Skammelsen. 

o Hele Landet samt GAU og Lokalrådet skal lave en ny beskrivelse af projektet. 

 

 Oplæg om hvordan vi skal komme videre med Gjern midtby og cykelstien. 

o Der bliver nævnt at Bjørn og Peter ønsker natur kvalitet sideløbende. 

o Hvordan finder vi fælles fodslav omkring cykelstien? Der bliver snakket omkring bænkene. 

o Hellere bænke til Gjern end til andre…. 

o Jakob forklarer, hvordan GAU tænker projektet….  

o Det blev aftalt at der på hvert projekt er en tovholder som skal sørge for at sende 

informationer både frem til kommune m.v. samt retur til Lokalrådet og GAU. 

o Steen er tovholder for projektet med midtbyen samt cykelstien. 



o Lokalrådet sørger for at cykelsti ”dårlig løsning” aflyses… 

o Enige om at bakke op om formuleringerne i dagsordenen 

 

 Vagn vil gerne have lodsejere med inden vi søger. Det diskuteres om dette er en god ide pga. det 

stadig er luftkasteller.  

o Er der planer omkring området ved Ove Broch? 

o Er der planer omkring området foran Hotellet? 

o Ejvind? Kan de penge bruges på privat grund, derfor skal lodsejere involveres? 

o Ejvind syntes vi skal holde et lille møde med lodsejrer omkring midtbyen…. Sjanna.? 

o Det blev aftalt, at der skal laves et møde med lodsejere. 

 

 Landdistriktskonferencen: Steen og Ole laver oplæg. Begrænset pladser hvem skal med? 

 

 Tur til Ringkøbing med Real Dania – Preben beretter… 

 

 Folkemødet Silkeborg. Steen fortæller vi skal med til folkemødet. Steen har meldt nogen til. 

o Vognen skal med på Bindslevs plads 

o Opbakning fra Peter Sehested 

o Ejvind spørger om vi gør det samme i Aarhus. 

o Der bliver arbejdet på at vognen skal på Tingbakken. 

o Vognen skal mere til syne. 

o Er der forslag til hvordan den kan vises mere frem? Forslag er velkommen. 

o Forslag om at den kan bruges til private  

o Preben fortæller at den skal bruges til gavn for Naturby Gjern. 

 

 Ejvind fremhæver at der skal laves brosten i bronze magen til dem som der blev lavet som forsøg. 

o Preben fortæller at disse prøver skal være en del af det store projekt. 

o Forslag om at få den med til bænke projektet. 

 

 Skærm ved købmanden skal i gang – lokalrådet bakker op – GAU sørger for informationer til alle 

foreninger. 

 

 Min landsby app skal nedlægges. – tjek med kirken og med menighedsrådet…. 

 

 


