
Referat fra lokalrådsmøde - onsdag 19. august 2020 kl. 19.00 i GKIC 
 

Deltagere fra lokalråd: Ejvind Svejstrup, Trond Bredesen, Vagn Brostrup, Jørgen 

Krogh og Peter Sehested 

afbud Anne Søndergård og Henrik Gram-Poulsen 
 

Fra GAU: Steen Andersen    

 

1. 

GAU – orientering 
 

Kommunen har bevilget 75.000 kr.  Der er lavet aftale med CFBO arkitekterne om 

at der udarbejdes konkret plan for, hvordan midtbyen kan se ud. Planen skal have 

accept af lodsejere og kommunen.  Der lægges strategi om hvordan fonde kan søges. 

  

2. 

Dagsorden godkendt. 
 

Fremover ønskes det at hele lokalrådet får referat til godkendelse, inden det 

offentliggøres. 

 

3. 

Referat fra sidste møde 27. maj.   Godkendt. 

 

4. 

Udarbejdelse af video – der skal være med til at sælge Gjern- det trækker ud. 

Fårvang skole siger i første omgang fra. 
 

Trond forsøger igen. Alternativt skal / kan der findes en alternativ løsning. 

Video der er udarbejdet til GKIC vist. 

 

5. 

Borgermøde vedr. kommuneplan 9 september. kl. 19.00 
 

Ejvind har sendt indlæg / annonce til Stafetten, (udkommer ultimo august). 
 

Dagsorden – den fremsendte plan fra kommunen følges. 
 

Pga. corona restriktionen vil mødet blive afholdt i biblioteket. (bedre mulighed for 

afstandskrav) 

 

6. 

Korte meddelelser siden sidst. 
 

Ejvind deltager i lokalrådsformandsmøde 20 august. 
 

Insekt projektet “Vilde blomster på Teglværksgrunden” (Vild med vilje) udskydes 

til 2021. Den 24. april er foreløbig dato. 

Rangerpladsen forsøges inddraget. 
 

Der går nok et år mere inden kommunen er klar til at aflevere arealet ved det gamle 

rensningsanlæg. 
 

Jørgen og Vagn er lokalrådets tovholdere. 
 

Vagn tager kontakt til kommunen (Kristian Nielsen) angående bekæmpelse af 

Japansk pileurt og rydning af pilekrat ved ”Den nyslyngede Falkenkær bæk” nord 

for det gamle rensningsanlæg. 

I samme forbindelse spørges det til, hvad der sker med læbæltet på Tingbakken. 

 



7. 

Nyt fra kommunale udvalg. - ikke noget der vedrører Gjern. 
 

Ejvind kontakter kommunen for at få klarhed over om bumpet ved skolen kan laves 

permanent- udført i asfalt. 
 

Busvendepladsen- her er der heller ikke sket noget. 

 

8. 

Dagordenspunkter til næste møde 23. september 
 

Sædvanlige + evaluering af borgermøde. Samt ”Ideer til hvad lokalrådet skal 

arbejde med det næste år”.   

 

 9. Eventuelt - intet til referat. 

 

Referent Peter Sehested 


