
Referat fra lokalrådsmøde onsdag 22 januar  2020 kl. 19.00  i GKIC.

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

1.

GAU foreslår, at der i samarbejde med lokalrådet afholdes fællesmøde med byens foreninger, 
organisationer og institutioner den 27. februar klokken 19
GAU har følgende  forslag til indhold på mødet:
Overskriften er: Hvordan kan foreningerne m.m. bidrage til udviklingen i Gjern til gavn for 

byens borgere og understøtte tilflytning til byen?

Hvilke opgaver fylder pt. i den enkelte forening? Forberedelse til mødet fra foreningerne.
Input fra repræsentant fra Ry Idrætsforening – som Ole vil tage kontakt til.
Tine Sax eller en anden fra Gjern Skole orienterer om skolens arbejde med FN’s verdensmål.
Hvilken rolle kan de enkelte foreninger spille i forhold til udviklingen i Gjern.
Forslag fra foreningerne til arbejdet i lokalråd og GAU.
Er det en idé, at afholdelse af fællesmøde mellem foreninger m.m. bliver en årligt tilbagevendende 
tradition.

Lokalrådet bakker op om forslaget. Steen udarbejder oplæg til mødet.  Og udsender invitation.

Jordareal til almennyttige boliger er erhvervet. 

2.
Dagsorden godkendt.

3.
Referat fra sidste møde godkendt.

Kommende mødedatoer  endelig besluttet. 19 februar, borgermøde 11 marts,  lokalrådsmøde
i marts undlades, 22 april, 27 maj, 17 juni, 19august, borgermøde 9 september, 23 
september, 21 oktober og 18 november.

4.
Planlægning af borgermødet 11 marts.. kl. 19.00 
Orientering fra lokalrådet, herunder  revideret regnskab og valg af revisorer. ( Trond dirigent )
Spejderne skal roses for deres kommunale pris.
Byansvarlige kommer med indlæg om kommende kommuneplan.
Helga Sandorf  supplerer med politiske kommentarer.
Cykelsti projektet skal også nævnes.

Almennyttige boliger på Amerikavej. Indlæg ved Arkitektfirma  ( Kuben ) og Boligselskab.  
Andelsboliger ?  Parcelhuse ?  (Ejvind og Jørgen står for  kontakt og planlægning )



Demenskordinator Pia Østergård. Silkeborg Kommune  kommer med indlæg.  ( Anne kontakter ) 

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

Indlæg fra GAU.  ( Steen )

Annoncering 

Ejvind   sørger for indlæg i Staffen.  ( deadline 5 februar  ) !!

Bliver omdelt i uge 8

Vagn:   Annoncerer på Facebook. - Hjemmesiden det sker i Gjern , laver aftale med Sparkøbmanden
om stander ved indgangen .  

Ejvind laver indlæg til Kjellerup Tidende. 

Ejvind aftaler kaffe med GKIC. 

5.
Korte meddelelser siden sidst.

4 december møde i Gjern med Rasmus Viuff.  Kjellerup Tidende vil gerne være mere synlige i 
Gjern. Der tilstræbes 2 sider med Gjern relateret stof.  I starten hver anden uge. Voel/ Sorring kobles
på.  Vil gerne have lokale til at komme med indlæg.    Vil også  gerne have  lokale annoncører. 
( deltagere Ejvind, Anne, Margaret,  Bettina  og Peter )

Lokalrådet har fået en henvendelse fra Gjern borger omkring mere aktiv salgsfremstød for grunde / 
boliger i Gjern.  Henvendelse videre sendt til kommunen. Svar :  Kommunen kan ikke forfordele et 
område frem for andre !  ? 

3 februar afholdes der møde for lokalrådsformænd . Ejvind deltager : Emne styrkelse af 
nærdemokrati.

Forslag til nye buskøreplaner er i høring. Tilsyneladende ikke ændringer  der vedrører  Gjern. 

Til efteråret skal der afholdes borgermøder angående revision af kommuneplan.

Dato fastlagt til onsdag 9 september ( er afstemt med kommunens  byansvarlige. )
Ejvind reserverer hallen. 

Plan og vejudvalget har besluttet cykelsti forlængelse på XL siden af søndergade.  Der etableres 
midterhelle på Søndergade.  Byskiltet rykkes længere mod syd, for yderligere at reducere farten. 
Etableringstidspunkt ??? 

Trond arbejder med at få skoleelever til at produceres film,om Gjern , skal  lægges på Facebook. 



6.

Nyt fra kommunale udvalg.  Ikke noget der vedrører Gjern

På Silkeborg kommunes hjemmeside, er det muligt at se vedtagelser der vedr. Gjern. 
Se linket :   Politiske beslutninger for dit lokalområde.  Vælg Gjern.

7. Dagordenspunkter til næste møde.   Sædvanlige.

8. Eventuelt.  Intet.
 

  Referent Peter Sehested


