
Lokalrådsmøde 24. maj 2022 kl. 18.30 – 20.30 i GKIC 

1. Godkendelse af referat fra sidste gang 

a. Referatet er godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Dagsorden er godkendt 

3. Korte meddelelser siden sidst 

a. Seneste nyt fra Midtby projektet Styregruppen – Karen 

i. Møde med kommunen og Moe 1. juni. Adgang til Sportsvej evt. via Lourings.   

b. Seneste nyt fra Stigruppen - Morten, Henrik og Claus 

i. Stigruppen arbejder videre ud fra den oprindelige plan. De har været på tilsyn 

sammen med følgegruppen. De ekstra forslag skal sendes ind til Mia – som har 

snakket med enkelte lodsejere. Gjern Natur vil gerne arbejde for en sti om 

Falkenkær Søen. Der bliver et fællesmøde med Simon fra Outdoor sekretariatet og 

Mia fra forvaltningen.  

c. Fællesskabsstafetten – Sjanna 

i. Punktet udsættes til næste møde. 

d. Ungelivet i Gjern – Claus 

i. Mødet blev aflyst. Claus havde kontaktet kommune omkring det og administrationen 

vil gerne komme ud til et møde med Lokalrådet. Claus kontakter hende for at høre 

mærmere om projektet (hvor lang tid løber det – aldersgruppe o.lign.).  

e. Status for samarbejdet med Karolinelundcenteret – Sjanna 

i. Henrik og Sjanna har haft møde med aktivitetsmedarbejderen Kate. Lokalrådet kan 

hjælpe med at facilitere kontakt til institutionerne i byen. De vil gerne lave et 

udelivsprojekt med bålhytte og bålgrej. Lokalrådet hjælper med at faciliteter 

ansøgninger. Jørgen siger til når der er næste ansøgningsrunde til Friluftsrådet.  

f. Ukrainske flygtninge – Sjanna/Morten 

i. Sjanna og Morten har været til møde i sognehuset sammen med andre lokale 

foreninger. Efterfølgende blev der indsamlet møbler og grej som blev rengjort så 

lejligheden er klar med 8 sengepladser på 3 værelser. Det vides ikke hvornår de 

kommer. 

g. Danmarks Vildeste Kommune - Lokalrådskonference – Peter 

i. Arrangementet er udskudt til august 

4. Sager/emner til behandling 

a. Borgermødet d. 8. juni – planlægning og praktiske forhold 

i. Mad: Spar kan lave mad til 95 kr./pr. person - halvpris for børn. Lokalrådet giver 

tilskud til maden så prisen bliver 50 kr./voksen og 25 kr./barn. Der er plads til 100 

deltagere. Der er tilmelding med betaling til mobilepaybox. Morten sender det på 

facebook og laver plachen ved Spar. Morten snakker med Spar ang. 

tilmeldingsfristen til bespisning.   

ii. Kaffe+småkage midtvejs i mødet. 

iii. Indhold: Mia Berle, Planlægger og Ann Robertson, Vejingeniør samt en 

repræsentant fra MOE deltager.  

1. Formandens beretning - Sjanna 

2. Fremlæggelse af regnskabet – Henrik fremlægger da Jørgen ikke kan 

deltage. 

3. Erkendtlighed til de afgående lokalrådsmedlemmer – 5 stk. Karen kontakter 

Else Marie Hvidbjerg om blomster. 

4. Midtbyprojektet 

5. Øvrige byfornyelsesprojekter – Stier og Teglværksgrund 

6. Kommuneplanen 

7. Ungelivet i Gjern 

b. Drøftelse af Forståelsespapir mellem Lokalrådet og GAU – tidligere udkast fra Karen/Sjanna 

i. Udsættes til næste møde 



5. Evt.  

a. Udsendelse af referat. Kommentarer skal gives inden 5 dage efter referatet. Formanden 

sender referatet ud til suppleanterne, Helga Sanderhoff og formanden for GAU Sten 

Andersen. 

b. Sorring Lokalråd har rejst et problem om fællespasning – sommerpasning for børnehaven 

og SFO er ikke i de samme byer. Derved skal der afleveres i flere byer. Bestyrelsen for 

børnehaven har indstillet det, som et emne til drøftelse hos dem.    


