
Referat fra lokalrådsmøde onsdag  18 august       2021 kl. 19,00 
I GKIC 

Deltagere fra lokalråd:  Ejvind Svejstrup,   Jørgen Krogh, Henrik Gram Poulsen,  
 Vagn Brostrup,  Gunner Skov Jensen ( indtrådt som suppleant )  og  Peter Sehested.
Afbud fra Anne Søndergård.

Fra GAU : Sjanna Evers Spliid og Jacob Ebbesen  ( under punktet orientering fra GAU )

Mødet starter med punkt 2.
Dagsorden godkendt. ( der ændres lidt i rækkefølgen. )

3. Referat fra sidste møde 30 juni godkendt.

4. Hjemmeside  / facebookside.  
Vagn tager kontakt til borgerforening om det er muligt at koble sig på deres hjemmeside.
( Vagn vil gerne fritages for hjemmesiden, muligt at der først skal besluttes hvordan siden skal 
drives når der er valgt nyt lokalråd )
Vagn sørger for at borgermødet bliver annonceret på Facebook. 

Lokalrådet beholder domæne navnet Gjern. dk. Hvilket vi også betaler for .

5. Lokal rådets fremtid – borgermøde samt valg til lokalrådet.

Borger mødet  bliver afholdt 6 oktober. Indkaldelse  til mødet i Stafetten,  der udkommer ultimo 
august. Samt opslag ved Spar  ( klares på næste møde )
Dagsorden : 
Orientering ved formanden
Regn skab ved kasseren.
Valg til lokalrådet 
Fire personer ønsker at udtræde. ( Ejvind, Trond, Anne  og Peter)
Der er foreløbig 3 der har vist interesse. 
 
Præsentation af video ved Rasmus Råby ( Ejvind kontakter )

Indlæg fra kommunen omkring bymidten.
Nye byggegrunde i Gjern. 
Ejvind tager kontakt til vores byansvarlige , der finder ud af hvem og hvad de har til at komme med 
indlæg.
Evt. indlæg fra GAU.

6. Korte meddelelser siden sidst.
Borgmester Steen Vindum og Helga Jacobsen  har været indkaldt til møde med repræsentanter fra 
lokalrådet . ( Ejvind , Jørgen og Peter )



Emne – der er ikke flere byggegrunde i Gjern. Borgmesteren lover at se på udfordringen. Vi venter 
spændt. 

Ejvind har haft kontakt til grundejer foreningen på Tingbakken.  De er positive for at der kan laves 
byggegrunde på trekanten ned mod Hornvej.  ( oprindelig udlagt til tætlav. )

Jørgen har haft kontakt til forvaltningen omkring trafikken på Frederiksberggade. Angående 
trafiktælling  evt. fartdæmpende foranstaltninger. . Kommunen`s svar:  For ikke så længe siden har 
der været hastighedstælling ud for nr. 21, som ikke viste for højet hastighed. Den anden mulighed 
for hastigheds undersøgelse, giver ikke mening da vejstykket ligger for tæt på en kurve. 

Der afholdes arbejdsdag på Teglværksgrunden 4 september.  Jørgen og Vagn er tovholdere fra 
lokalrådet. Vi har i år fået et ekstra tilskud fra kommunen på 4000 kr.  Ud af det beløb ønsker vi at 
sponsere med lidt sandwich samt drikkevarer. 
 
Nærdemokrati konference 28 august aflyst pga. for få tilmeldte. 

7.
Nyt fra kommunale udvalg.
De to boliger vi havde udset os til at indstille til kommunens forskønnelses pris opfylder ikke 
kriterierne. Så vi har ikke en kandidat denne gang.  
Ellers ikke  noget der vedrører Gjern. 

8.  Dagordenspunkter til næste møde . Sædvanlige samt planlægning af borgermøde. 
Næste møde bliver onsdag 15 september. 

Punkt 1 GAU orientering.
Her henvises til referat fra byvandring 16 august . ( vedlægges og lægges på hjemmeside.  )

Der er enighed mellem GAU og lokalråd. At det er bymidten der har 1. ste prioritet. , Alt andet må 
komme når den er etableret. . Hellere i dag end i morgen.  Vi håber der kan fremlægges tidsplan på 
borgermødet. 

9. Eventuelt   - ikke noget til referat.

Referent . Peter Sehested


