
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 19 februar   2020 kl. 19.00  i GKIC.

Deltagere fra lokalråd:  Ejvind Svejstrup, Henrik Gram-Poulsen, Trond Bredesen,  Vagn Brostrup,  , 
Anne Søndergård, Jørgen Krogh  og Peter Sehested 

Afbud fra GAU. ( intet nyt at berette )

1.

GAU  intet nyt 

2.
Dagsorden godkendt.

3.
Referat fra sidste møde 22 januar  godkendt.

4.
En sidste ” afpudsning ”  af borgermødet 11 marts.. kl. 19.00 

Valg af Dirigent   -   Trond foreslås.

Orientering om lokalrådets arbejde. ( Ejvind )
Regnskab.  ( Jørgen ) herunder valg af revisorer.  ( Tage Frank og Ove Madsen )
Teglværksgrunden  ( Jørgen ) 

Orientering fra GAU. 

Indlæg ved demenskoordinator Pia Østergård

Byansvarlige kommer med indlæg om kommende kommuneplan.
Helga Sandorf  supplerer med politiske kommentarer.

Almennyttige boliger på Amerikavej. Indlæg ved Arkitektfirma   Kuben  og  Silkeborg 
Boligselskab.  

Hvordan kan Kjellerup Tidende blive mere væsentlig for Gjern. Indlæg ved journalist Rasmus 
Viuff.   ( Peter  sender dagsorden til Rasmus Viuff )

Borgermødet er annonceret i Stafetten  ( netop udkommet )

Vagn aftaler med Brian omkring  stander ved indgangen til butikken  

Ejvind har aftalt kaffe med Bettina 

Ejvind laver indlæg til Kjellerup Tidende vedr. borgermødet



5.
Korte meddelelser siden sidst.

Ejvind tager kontakt til byansvarlige.
Ang. bump ved skolen.  Forsøgsperiode må være afsluttet.
Permanent bump bør være udført med asfalt.

Afklaring på hvornår  45 meter cykelsti   og vej helle ved XL udføres.

GAU afventer svar på ansøgning til kommunen.  ( ansøgning til konsulentbistand vedr. skitser / 
oplæg til ny bymidte )

Ejvind og Trond deltager i møde 27 februar.  Mødet arrangeret af Midtjyllands Avis for lokalråd. 

Møde  med foreninger  27 februar. Inviteret af GAU.  Henrik deltager fra lokalrådet.  ( måske også 
Trond )

Erhvervsklub  påtænker et  ” genforenings ”  arrangement i samarbejde med Steen Piper.

Ejvind har deltaget i møde arrangeret af nærdemokrati udvalget. ( deltagere lokalrådsformænd )  
ikke noget til referat. 

6.

Nyt fra kommunale udvalg.  Ikke noget der vedrører Gjern

7. Dagordenspunkter til næste møde.   Sædvanlige.  +  evaluering af borgermøde.
Næste møde bliver  22 april.  ( lokalrådsmøde i marts erstattes af borgermødet )

8. Eventuelt.  Intet.
 

  Referent Peter Sehested


