
Referat fra lokalrådsmøde onsdag  25  november    2020 kl. 18.00 i GKIC

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

Fra GAU afbud   Steen Andersen   

1.

GAU  - orientering.
Intet nyt fra GAU. Derfor afbud fra Steen. 
 
2.
Dagsorden godkendt.

3.
Referat fra sidste møde 28 oktober .   Godkendt.

4.
Rasmus Raaby deltager under punkt 4. 
Rasmus har lavet en præsentations  drone video om Gjern.  Den er tidligere rundsendt til lokalrådet.
Der bred opbakning til at det er et rigtig godt produkt.   Rasmuses ide til titel  er  ”Gjern set fra 
oven”   der er ikke bedre bud, så den bruger vi.
Videoen lægges op hurtigts muligt.  Den skal kunne findes på  Facebook . det sker i Gjern, på 
lokalrådets facebookside, Rasmus vil også lægge den op. Kan også findes  på you tube.
Vagn kobler Rasmus på som med administrator på vores hjemmeside.
Pris for video 5000 kr.,  der betales af lokalrådet. 

5.
Badesø.  Jørgen har haft kontakt til  Silkeborg kommune for at høre om muligheder  /  betingelser
for at etablere en badesø.  Evt. sø skal have en afstand til vandværk / vandboring på 300 meter. Så 
mulighed ved Anlægget er nok tvivlsom. 
Knudsø her mener kommunen at næringsstof indholdet er for højt. Peter undersøger hvor meget       
” rensningsanlægget  ”  ved  Søndergade fjerner af næringsstoffer.  ( på kvælstofdelen  ca. 70 %  
fosfor noget højere )  ( rapport fremsendes senere ).  Så Knudsø  er nok ikke muligt. Det bedste vil 
nok være at finde et areal, hvor grundvandet står højt. 

Vi har punktet på igen på vores næste møde.  
På nettet kan der findes inspiration til, hvordan man etablerer en badesø.

 6.
Hjemmesiden “ Gjern .dk “  hvordan gøres siden mere attraktiv.
Det kræver generelt megen disiplin at holde en hjemmeside opdateret.  Det er op til de enkelte 
foreninger,  at holde egen hjemmeside opdateret.  Gjern.dk er ment som en samlende hjemmeside 
for alle foreninger I Gjern.



Vagn kontakter Thomas Rosvald for om han har ideer til hvordan siden,  kan gøres mere 
spændende. Evt  med flere billeder. 

7.
Korte meddelelser 
Projektet ” Vild med vilje ”  her bliver det lokalrådet, der kommer til at stå som administrator på 
økonomi delen, så kasseren får lidt ekstra at se til. 
Bevilgede tilskud udbetales således til lokalrådet.  Vi bliver dermed også ansvarlige for at 
udgifterne ikke overstiger indtægterne.  Budget ca. 90000 kr.. Der er bevilget tilskud fra flere sider.
bl.a. 20000 kr til en klipper, til vedligehold af Teglværksgrunden. 

Lokalrådets indstilling til sundhedspris ikke valgt af kommunen.   Vi kan foreslå torsdags vandrerne
igen senere. 

Henrik følger op på at gøre byen mere handikapvenlig. Han har 4 nedslagspunkter. Han kontakter 
den byansvarlige.

Bestyrelsen i GKIC arbejder på at forbedre IT systemet i GKIC. 

Gjern som outdoor hotspot i kommunen. Bolden er ved mountainbikerne, lokalrådet gør ikke noget.

Asfalt bump ved skolen er perfekt udført ! Ros til kommunen.

Helleanlæg med cykelsti ved Søndergade / Herredsvejen påbegyndes snarest,  landinspektør har 
afmærket.

8.

Nyt fra kommunale udvalg.
Landbrugsmuseet har ansøgt kommunen om et tilskud til udskiftning af tag på  hal. Kommunen har 
afslået ansøgningen.   Begrundelse, museet fik grund og bygninger overdraget på den betingelse at 
museet,  selv skal stå for fremtidig vedligehold.
Ældresagen i Gjern har fået bevilget 15000 kr. til aktiviteter – socialudvalgets pulje.
Der er håb om at kommunen går i gang med renovering af vejen  ved bager / hotel i 2021.
Ellers ikke noget der vedrører Gjern 

9.
Dagordenspunkter til næste møde. Sædvanlige.   +  hjemmesiden Gjern.dk.  Fastlæggelse af møde 
datoer for 2021. 
Næste møde bliver onsdag 20 januar.

11
Eventuelt ikke noget til referat.

  Referent Peter Sehested


