
Referat fra lokalrådsmøde onsdag  28 oktober   2020 kl. 19.00 i GKIC

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

Fra GAU afbud   Steen Andersen   

1.

GAU  - orientering.
Intet nyt fra GAU. Derfor afbud fra Steen. 
 

2.
Dagsorden godkendt.

3.
Referat fra sidste møde 23 september.  Godkendt.

4.
Video om Gjern.  Trond har haft møde med en lokal person,  der kan producere en drone video.  
Priside max 5000 kr.  Tilbud fra ekstern producent, omkring 30.000 kr. Der foreslås at den lokale 
fremlægger sit oplæg på næste lokalrådsmøde. Således at forventningerne kan afstemmes.

5.
Valg til lokalrådet. På sidste møde blev det besluttet, at vi vil  afholde et regulært valg til lokalrådet. 
Skal afholdes i forbindelse med kommunalbestyrelses valg 16 november 2021.
Ideen skal markedsføres i  kommende numre af Stafetten.  
Personer der har, eller kan have lyst til at arbejde med lokalrådsarbejde, skal opfordres til at stille op
til lokalrådet. (deadline næste nummer  5 november )  indlæg udarbejdes af  Ejvind og Anne    
Facebook skal også benyttes. ( Vagn )

 

 6.
Hvad skal lokalrådet arbejde med fremover.
Her skal Stafetten også bruges. Borgere skal opfordres til at komme med ideer til,  hvad der ønskes 
omkring udvikling af Gjern.

Engdraget fra søndergade mod teglværksgrund indarbejdes I planen for teglværksgrunden. 
Ligeledes tages rangerpladsen med. Her er kommunen med ind over.  Kommer man ad banestien, er
det ikke det kønneste man møder, ved indgangen til Gjern.

Der er foreslået at der et passende sted I Gjern etableres en badesø.  I første omgang tager Jørgen 
kontakt til kommunen, for at undersøge vandkvalitet I Knudsø.  Her kan placering ved børnehaven 
være et godt udgangspunkt. 



Alternativt på areal tæt på klubhuset. Her er mulige arealer, privat ejet, så det kræver lidt mere 
forarbejde.
Hvis der er mulighed for at etablere en badesø. Så skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal 
arbejde videre med ideen.

Der er gjort opmærksom på at hjemmesiden gjern. dk, godt kan være lidt mere indbydende.
Her henvises det til en hjemmeside for Brædstrup.
Der bør også være et link til grunde,  til salg i Gjern.
Vi tager punktet på dagsorden til næste møde.

 
Fortove og overkørsler er ikke alle steder handikapvenlige.  F.eks.  fodgængerovergang ved skolen.
Henrik laver notat, og sender det til kommunen.
Kan også bruges til indlæg til Staffen. 

7.
Busvendepladsen ved kirken er færdig, godt og flot arbejde.,
Ligeledes er broen på sportsvejen færdig.. Godt og gedigent arbejde.

Det er nu muligt at indstille til årets sundhedspris.
Lokalrådet indstiller torsdags vandrene fra Gjern til prisen.

Respons på henvendelse til midttrafik angående flextrafik.  Der findes ikke brochure/ foldere 
angående ordningen.  Der henvises til hjemmesiden  Midttrafik.flextrafik.dk

8.

Nyt fra kommunale udvalg.
Ikke noget der specifikt vedr. Gjern
 

9.
Dagordenspunkter til næste møde. Sædvanlige.   +  hjemmesiden Gjern.dk. + oplæg til video om 
Gjern.  Fastlæggelse af dato for borgermøde. Marts 2021. 
Næste møde bliver årets sidste. Dato bliver  25 november.  Start klokken 18.00. Jørgen  laver aftale 
med Bettina.

11
Eventuelt ikke noget til referat.
Men husk at der er deadline til Stafetten 5 november.

  Referent Peter Sehested


