Referat Borgermøde mandag 5 marts 2018 i Gjern Kulturhus
45 deltagere til mødet. Ejvind Svejstrup blev valgt til dirigent. Peter Sehested referent.
Formand Vagn Brostrup orientering om lokalrådet arbejde i 2017.
Lokalrådet har fået 3 nye medlemmer. Jette Bredesen, Anne Søndergård og Henrik Gram Poulsen.
Susi Lyngholm, Gerda Holm og Ole Dahl er trådt ud.
Gjern har igen fået ny byplanansvarlig; Ejler Toft Jensen, der startede med at få en byrundtur, hvor
der blev gjort opmærksom på, hvad Gjern rummer af faciliteter, samt hvad vi gerne vil have
kommunen til at fokusere på - herunder cykelsti, bymidte m.m.
Lokalrådet har videre udviklet hjemmesiden Gjern.dk - lokalrådet er også på Facebook.
Vi var inviteret til landsbyklynge samarbejde mellem Sorring- Toustrup og Voel. Et projekt hvor der
er mulighed for konsulent bistand til at udvikle samarbejde mellem de involverede parter. Pga.
forsat udvikling af Gau, blev der takket nej fra Gjern.
Cykel handleplan og kommuneplan har været i høring.
Teglværksgrund indviet med arrangement først i september. Jarl Gorridsen stod for den formelle
indvielse. Tage Frank fortalte om historien bag teglværket der til i tiden var en meget stor
arbejdsplads i Gjern.
I dag er grunden indrettet men stisystem til gående og ruter til mountainbikere. Bålhytte med
grillfaciliteter, fugleskjul og lille boldbane. Så nu er det op til os borgere at udnytte og bruge
området. Samt videreudvikle grunden og vedligeholdelse. Her vil der være godt, hvis vi kan danne
en lille gruppe, som kan være sparringpartner med kommunen.
Jørgen Krog og Vagn Brostrup har været lokalrådets ildsjæle i arbejdet med udviklingen af grunden.
GAU.
Regnskab: Jørgen Krog
Kommunen har i 2017 ekstraordinært hævet tilskuddet til lokalråd fra 6000 kr. til 8000 kr.
årets resultat et overskud på 3883 kr. formue 6541 kr.
Regnskab vedr. bevilling fra by og landdistriktsmidler. Regnskabet der er afsluttet og revideret, er
indsendt til godkendelse. Afrapportering er ligeledes indsendt. Afventer endelig godkendelse.
Regnskab revideret af Tage Frank og Ove Madsen
Begge genvalgt til revisorer. Steen Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Status på GAU ved formand Steen Andersen
GAU har et godt samarbejde med ”Arkitema-udbryderne” firmaet HeleLandet www.helelandet.dk
Der tænkes grønt vedr. bymidte og cykelsti. Giver mulighed for at få fondsmidler til projektet.
Hvilket, sammen med kommunen, kan være med til at løfte projektet.
Hede Danmark har sponsoreret 25.000 kr. til at gøre mobilhuset lidt mere mobilt. 14. april vises
vognen frem ved Spar købmanden.
Der er afrapporteret til kommunen på bevillingen på 325.000 kr. vedr. Helhedsplanen fra Arkitema.
Der var deltagelse på folkemødet på Bornholm.
Der har været et fint samarbejde med kommunen.
Hvordan kommer vi videre? Gerne snart, med synlige resultater.
Der er arbejdet lidt med ide om Naturpark Gjern, en ordning der kordineres af friluftsrådet,
ansøgning udarb. i samarbejde med Mogens Knudsen, er sendt til kommunen.

Ejler Toft Jensen: Byplanansvarlig og kontaktperson på det tekniske område. I forhold til oplægget i
kommuneplanen er der taget arealer ud vedr. boligbyggeri. Generelt er der udlagt for store arealer.
I Gjern er ønsket om areal tæt ved 6 huls golfbanen ikke imødekommet. Ligeledes er areal ved
Egholmvej taget ud af planen (lavtliggende vådt engareal). Stadig mange kommunale grunde på
Tingbakken, ligeledes et par stykker på skovvejen. Private udstykninger er også på banen, så det er
ikke byggegrunde der mangler.
Landbrugsmuseets flytning til Gjern venter på tilladelse. Lokalplanforslag ventes i offentlig høring
først på sommeren.
Hans Okholm ser frem til et godt samarbejde med Lokalrådet / GAU.
Har lyttet til ønske om cykelsti og forskønnelse af bymidte – ny vejbelægning.
Der er afsat midler til byforskønnelse.
Cykelstien er ikke på budgettet de første år. Ikke en ordentlig forklaring på hvorfor en beslutning fra
2005 om etablering frem til skolen ikke er ført ud i livet.

