
Referat fra lokalrådsmøde onsdag  19 maj     2021 kl. 18.30 
I GKIC 

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

Fra GAU : Steen Andersen, Preben Lerche, Sjanne Evers Krog og Jacob Ebbesen.

  

1.
GAU orientering.  
Projektet med at etablere  bymidte skrider fremad.
Nordlys  har bevilget 136000 kr.  kommunen 700000 kr.
Der er endnu ikke foretaget myndighedsgodkendelse af ensretning af Stationsvej.
Kommunen er ved at indhente tilbud fra entreprenører. 
Hvornår  projektet startes rent fysisk, er endnu ikke klart.
Det er vigtigt at Lokalråd og  GAU står sammen.

Sidste nyt :   Lokalrådet har fået svar på på henvendelse om, hvornår udgravning af vejkasse kan 
starte.  Kommunen forventer ikke, at man kan komme i gang før end til september.  Der undersøges 
om der kan skaffes yderligere midler. Årsag – ved udgravning er der stor risiko for at  kantsten og 
fortov ryger med i udgravningen.  !!!  Åbenbart - r det ikke noget, der har været overvejet 
tidligere. ! 

2
Dagsorden godkendt.   

3
Referat fra sidste møde  21  april  .   Godkendt.  ( er lagt på hjemmeside )

4.
Hjertestarter på Svostrupvej.   
Karen Elisabeth Holm initiativtager  og  Helle Søndergård  ( repræsentant for spejderne ) deltager 
under dette punkt.
Hjertestarter ønskes placeret på Naturhuset på Svostrupvej.  Spejderne er med på ideen.
K:E.H. Er togholder på projektet. 
Anne Søndergård er kontakt person for lokalrådet.
Der skal indsamles  til hjertestarteren, lokalt samt  digitalt.
K.E.H.  Markedsfører på nettet. ( det sker i Gjern )  indsamlingsdag  bliver 30 maj 2021.

mere info kan søges på facebook siden  ” det sker i Gjern ”



 

5.
Teglværksgrund. 
Der er afsat 2000 kr. til dronevideo.  Der købes yderligere blomsterfrø for 3000 kr. 
Projektet er så langt fremme at , at regnskabet kan afsluttes snarest.  Evind /  og eller Peter reviderer
regnskabet. Så forventet tilskud fra Friluftsrådet kan udbetales.

 
6 og 7

Hjemmeside  / facebookside.  
Lokalrådets fremtid – borgermøde samt valg til lokalråd udsættes til næste møde , hvor vi forventer 
at være fuldtallige. 

8.
Økonomi.
Sparekassen har signaleret stigende gebyrer.  Fremover koster det  500 kr. i gebyr pr. konto.  Der 
kommer også  et gebyr på 1000 kr. når der skal ændres i fuldmagt.

Ejvind skriver til nærdemokrati udvalget om stigende omkostninger , generelt problem for alle 
foreninger.. Det årlige tilskud på 6000 kr. bør forhøjes.

9.
Dronevideo.  Trond tager kontakt  omkring færdiggørelse af videoen.  Det er nu den kan gøres 
færdig med forårsfarver.  Videoen skal være appetitvækker til at bosætte sig  i Gjern.

10.
Korte meddelelser.
Der er ikke kommet svar på afmærkning af cykelsti ved Herredsvejen.
Ejvind har haft læsebrev i MJA. Angående madomkostninger   på  Karolinelundscentret.  Her har 
der heller ikke været politisk reaktion. ! 
Der er også manglende respons fra Skovbørnehaven angående familie der vil lade sig interviewe , 
om hvorfor det er godt at bosætte sig i et mindre lokalsamfund..   - Ejvind følger op.

Træskulptur:  Ide oplæg,   der undersøges om vi kan få fabrikeret en træskulptur af en 
Teglværksarbejder  - skal stilles op på Teglværksgrunden. 

Der er kun enkelte kommunale grunde tilbage i Gjern.   Der  er behov for flere nye grunde.  
Byrådsmedlem Helga Jacobsen inviteres til vores næste møde for at diskutere problematikken.  
( hun er adviseret- har ledigt hul i kalendereden 30  juni )

11.
Nyt fra kommunale  udvalg.
Befolknings tilvæksten af borgere over 80 år forventes at stige med 30 %
Skolerne generelt, der forsøges at få lidt flere elever over på erhvervsuddannelserne. 
Kultur og  Fritidsudvalget har afsat et beløb til  medfinansiering af kunst i det offentlige rum. 

12.
Dagordenspunkter til næste møde.  30 juni
Sædvanlige.
Deltagelse af byrådsmedlem.  Byudvikling m.m. 



Hjemmeside / facebookside.
Borgermøde / valg til lokalråd.
Opgaver lokalrådet skal arbejde med fremadrettet.

13. Eventuelt.  Mødedato 18 august  ingen møde i juli.
Referent . Peter Sehested


