
Referat fra lokalrådsmøde onsdag  23 september   2020 kl. 19.00 i GKIC

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

Fra GAU.   Steen Andersen   

1.

GAU  - orientering.
Kommunen har afsat 700000 kr. i budgettet for 2021,  beløbet er øremærket til bymidten i Gjern.

Der har været afholdt møde med lodsejere for at orientere om muligheder for beplantning, skitse 
fremlagt for lodsejere.

Der lægges strategi for ansøgning til fonde.
 

2.
Dagsorden godkendt.

3.
Referat fra sidste møde 19 august godkendt.

4.
Udarbejdelse af video.  Trond arbejder på sagen. Fårvang skole er p.t. uden skoleleder – så endelig 
beslutningskraft mangler fra skolens side.  Der kigges på andre muligheder. 

5.
Borgermøde vedr. kommuneplan 9 september. kl. 19.00.  Evaluering :
Utrolig stor interesse for at deltage i mødet. ca. 120 deltagere
 ( største deltagerantal i hele kommunen ) 
Afholdelse   med livestreaming i biblioteket, langt fra optimal,  teknik ikke aller bedst.
Ejvind tager med til bestyrelsen i GKIC, at vi ønsker skærm hævet, det er muligt hvis der skæres 
hul i loftet,  til hævning af projekter. Lydforhold skal også optimeres.  Alternativt skal man en anden
gang reservere hallen. Enkelte gik hjem da mødet  blev afholdt  i to lokaler. ( plads til forbedringer, 
undskyldning- vi have aldrig drømt om at der kom så mange. Men utrolig dejligt med så stor 
interesse for, hvad der skal ske i Gjern.

Specielt udstykningen på Amerikavej, og ide til udstykning af del  areal fra den nu nedlagte  
golfbane havde stor fokus. 

Alle vil gerne udvikling i Gjern, men  det areal,  er der forskellige holdninger til.
 
Under punkt 5 deltog Claus Møller med et lille indput til, hvordan nabolodsejere ser på projektet.



Ejvind tager kontakt til kommunen, der kan ikke være rigtigt at borgere er bedre orienteret om,  
hvilke planer der allerede foreligger på skitseplan, uden at vi er orienteret. 
Hvis kommunen vil noget med lokalråd og et godt nærdemokrati, så skal lokalrådet holdes bedre 
informeret. 

 6.
Buskøreplaner – Midttrafik har udarbejdet nye planer.  Der sker små ændringer, aften busser bliver 
til flex taxier.  - Henrik kontakter Midttrafik om der findes materiale  / brochurer der kan lægges 
ved Spar og i GKIC.  
Evt. og lægges på hjemmeside / facebookside. 

7.
Gjern lokalråds fremtid – hvad skal vi arbejde med fremover, hvis vi skal fortsætte med et lokalråd.
Mere synlighed af Gjern – video, der arbejdes på sagen.
Mulighed for evt. at have en gruppe af bypedeller kan også være en mulighed. 
Lokalrådet er efterhånden blevet selvsupplerende ved udskiftning af medlemmer. Det er ikke 
demokratisk rigtig. Der overvejes om vi skal lægge op til et regulær valg, når der næste år afholdes 
kommunalvalg. 
Ide forelægges på næste borgermøde.
Vagn lægger på lokalrådets facebookside.   –  efterlysning af ideer fra byens borgere til, hvad vi evt 
skal arbejde med fremover . 
Genforeningsplads, her er der ikke udbredt enighed om at Genforeningssten , buste af Rådal  og 
placering af bænk klæder hinanden.

8.
Korte meddelelser siden sidst.
Jørgen og Vagn har haft møde med Christian Nielsen fra kommunen. 
Teglværksgrunden , det går langsomt fra kommunen / forsyningen med at overdrage arealet til 
lokalrådet/ byen. 
Kommunen er i gang med en  bekæmpelse af Japansk pileurt.

9.
Nyt fra kommunale udvalg.
Lukning af værestedet på amerikavej var med i sparekataloget.  Værestedet sendte høringssvar : 
lukning vil få store konsekvenser for berørte beboere. Forslaget taget af bordet. 

10.
Dagordenspunkter til næste møde. Sædvanlige.  Næste møde bliver 28 oktober, bemærk ny dato.

11
Eventuelt ikke noget til referat.

  Referent Peter Sehested


