
Referat fra lokalrådsmøde onsdag den 22. maj 2019 kl. 19.00 i GKIC 

Deltagere fra lokalrådet: Vagn Brostup, Ejvind Svejstrup, Henrik Gram-Poulsen, Anne Søndergård, Jørgen 
Krogh og Peter Sehested. Afbud: Trond Bredesen. 
Fra GAU: Steen Andersen, Ole Dahl og Jacob Ebbesen (under punkt 3). 

Dagsorden.  

1. Godkendelse af dagsorden.  
2. Godkendelse af referat fra mødet 24 april.  
3. GAU. Orientering.  
4. Teglværksgrund, opdatering Jørgen Krogh.  
5. Konstituering  
6. Fordeling af kommunale udvalg.  
7. Korte meddelelser siden sidst.  
8. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.  
9. PR – Stafetten.  
10. Dagordenspunkter til næste møde onsdag 19 juni.  
11. Eventuelt.  

Mødet startes med 
Punkt 3. Steen giver udtryk for utilfredshed med at lokalrådet har holdt møde med Martin Jacobsen og Helga 
Sandorf Jacobsen. Opfordrer lokalrådet til at komme med forslag til hvordan GAU og lokalrådet kan 
samarbejde fremadrettet. 

Problemstilling vendt. Det aftales at Ejvind udfærdiger skrivelse, der sendes til Steen.  

Punkt 1. Dagsorden godkendt. 

Punkt 2. Referat godkendt. 

Punkt 4. Teglværksgrund. Der har været afholdt mindre møde på grunden (mandag 29. april) deltagere Sussi 
Lyngholm, Søren Pedersen, Peter Sehested, Vagn Brostrup og Jørgen Krogh.  

Der er enighed om at der skal ryddes op på grunden, kun synligt affald/ skrot.  

Er der behov for yderligere udvikling af aktivitetsbehov? Mountainbikere er tilfreds med nuværende, mener 
ikke der er behov for adgang til toilet.  

Jørgen kontakter Sankt Hans udvalget for evt. lige at få et par ord forud for båltale, da bålet i år afholdes på 
Teglværksgrunden. For at få flere til at bruge området – nye ideer til udvikling af grunden.  

Der er fra Silkeborg forsyning givet mulighed for at en del af deres areal kan benyttes til gennemgangsareal. 
Jørgen tager kontakt for endelig aftale. Der er fjernet en del bevoksning og hegn flyttes.  

Der aftales at søndag 2. juni kl. 9.00 ryddes der op i synligt affald. Jørgen skriver rundt til gruppen bag 
grunden. Og lægger på Facebook ”det sker i Gjern ” Adgang til toilet bygning stadig uvis.  

Punkt 5. Konstituering 
Ejvind er formand, Vagn er IT-ansvarlig og Jørgen er kasserer 
Næstformand og sekretær vælges på næste møde når bestyrelsen er fuldtallig.  

Punkt 6. Fordeling af kommunale udvalg. 
Økonomi-og Erhvervsudvalg - Ejvind | Plan- og Vej - Vagn | Klima- og Miljø -Trond | Kultur, Fritid og 
Idrætsudvalg - Jørgen | Børn og Unge - Anne | Social, Sundhed og Ældre - Henrik | Nærdemokrati - Ejvind.  

Punkt 7. Korte meddelelser 
Ejvind har rettet henvendelse til kommunen ang. forlængelse af cykelsti ved XL. Pt. Ingen respons.  



Problemstilling forelagt Martin Jacobsen og Helga på mødet den 30. april. (De vil tage det med til deres møde 
i Plan- og Vej udvalget i juni. 

Anne og Henrik har deltaget i møde omkring Gjern læser (emne-uge for skolebørn til efteråret). 

Fredskovspligt ved landbrugsmuseum ophævet på et mindre areal.  

Gjern bibliotek indviet. Deltagere fra lokalrådet, Anne, Jørgen og Peter.  

Punkt 8. Nyt fra kommunale udvalg. Ikke noget der vedr. Gjern.  

Punkt 9. PR – Stafetten Næste møde  

Punkt. 10. Dagordenspunkter til næste møde 19. juni: Konstituering af næstformand og sekretær.  

Evt. intet. 

Referent Peter Sehested 


