
Referat fra lokalrådsmøde onsdag  27 maj  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 

Fra GAU.   Steen Andersen   

1.

GAU  - orientering.
Bænkprojekt  afsluttet. Infotavler opstilles og monteres snarest. Budget overholdes – næsten. 
Kommunen accepterer  lille overskridelse. 

Midtby. 
Nordeafonden  kan ikke støtte under nuværende forhold ( GAU er et ApS. ) ny ansøgningsrunde 
senere på året,  hvor der forsøges at få tilskud til projektering af midtby.  Nordeafonden støtter ikke 
med midler til udarbejdelse af skitseplaner.
Der er ansøgt om tilskud fra Silkeborg kommune. 
Der er også søgt om midler fra EU – pulje der der kan understøtte en udviklingsplan  – måske som 
ekspert bistand.
 

2.
Dagsorden godkendt.

3.
Referat fra sidste møde 22 april  godkendt / taget til efterretning.

4.
Trond viser skabelon om hvordan præsentationsvideo for Gjern kan se ud.
Videoen produceres af elever fra Fårvang skoles 8. klasse.  Der udvælges nedfaldspunkter, der vil 
vise et bredt udsnit af hvad. Gjern har at byde på.  Videoen tænkes lagt på You Tube. Omkostning 
forsøges dækket af lokale virksomheder.  Nedfaldspunkter gennemgået. 

Videoen vil blive præsenteret på borgermødet i september.  ( møde om kommende kommuneplan. )

5 og 6 
Korte meddelelser siden sidst./  Nyt fra kommunale udvalg.

Kommuneplans møde 9 september.  Byplanansvarlige har sendt skitse til dagsorden.  Den følges og 
tilrettes. 



Der er afholdt møde i GKIC, hvor problemerne med netopkobling blev vendt. GKIC kommer med 
løsning, der er klar til borgermødet i september.

Der afholdes brugermøde i GKIC 16 juni. Ejvind deltager.

Problematik omkring lokalrådsarbejde vendt.  Udgangspunkt situationen fra Ans, hvor formanden 
har trukket sig. 

XL byg er kontaktet,  om de vil forskønne deres bagside ud mod søen. De vil se positivt på, at  der 
bliver plantet flere træer ud mod søen. Forventes udført til efteråret. 

Henvendelse til kommunen angående busvendeplads.  (Beplantningen) / ukrudtet  vil blive fjernet.  
Der etableres brolægning på ” midterøen ” 

Der er foretaget boreprøver i vejen ved hotellet / bageren. Måske kan ny fundering af vejarealet 
foretages til efteråret. 
Lokalrådet ønsker arbejdet udført. 
Gau`s planer om forskønnelse kan udføres senere. 
Første forudsætning for at komme videre er dog at undergrunden er i orden. Arbejdet bliver nok ret 
omfattende,  da der skal fjernes en stor del af vejkassen.

Ejvind tager kontakt til kommunen for at høre om de midlertidige bump ved skolen kan gøres 
permanente,  dog udført i asfalt. 

Ældresagen i Gjern har modtager 15.000 kr. fra socialudvalget. ( projekt omkring nye veje ud af 
ensomheden.

7. Dagordenspunkter til næste møde.   Sædvanlige. Næste møde bliver   17 juni. .  

8. Eventuelt.  Intet til referat. 

  Referent Peter Sehested


