Hvad er Gjern Almennyttige Udviklingsselskab – GAU
Foreninger, institutioner og erhverv inviteres til
at sende repræsentanter til Den stiftende
generalforsamling for GAU d. 3. Juni 2015 kl.
19.00 på Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Denne dato udskudt til sidst i august, red.
Formålet med GAU er at fremme udviklingen i
Gjern til gavn for alle borgere.
GAU skal styrke den organisatoriske
sammenhængskraft i Gjern – i et partnerskab
mellem foreninger og institutioner og erhverv i
Gjern Almennyttige Udviklingsselskab – GAU.
Årsagen til at Gjern Udviklingsselskab ønskes
etableret netop nu i 2015 er flytning af
købmanden, lukning af hotellet med tilknyttede
boliger, sparekassen og et stort tidligere
autoværksted til salg. De tomme bygninger har
en negativ signalværdi overfor de mange
besøgende i Gjern. Det er derfor højaktuelt, at
et udviklingsselskab tager sig af at igangsætte
en udvikling af Gjern.
Et udviklingsselskab som GAU forventes at
kunne gøre det lettere at igangsætte
projektudvikling. En økonomisk, juridiske og
organisatorisk ramme som GAU er mere robust
og kan skabe tillid hos samarbejdspartnere,
fordi den gennem foreninger, institutioner og
erhverv repræsenterer en stor del af
befolkningen. Mange projekter kommer aldrig i
gang, måske fordi der netop mangler disse
rammer.
Udviklingsselskabets arbejdsområder forventes
fastlagt af et Repræsentantskab for GAU
bestående af repræsentanter fra byens
foreninger, institutioner og erhvervsliv.
Oplagte indsatsområder for GAU kunne være
den gamle midtby – hvordan får vi liv i denne
bydel igen? Men der kan være mange andre
emner, trafiksikkerhed, rekreative arealer m.v.,
som GAU kan projektudvikle på.
Det er vigtigt at tænke på Gjern by som en
organisation, der skal ledes, og der skal være

klare mål for, hvad man vil. Det er vigtigt at have
strategiske overvejelser om, hvordan byen skal
udvikles, siger Mogens Knudsen byplanlægger fra
firmaet Nærdemokrati.dk, der assisterer
Initiativgruppen ved opstart af GAU. Det er
tanken, at et repræsentantskab af byens
foreninger, institutioner og erhverv og et
forretningsudvalg, fagligt kompetent inden for
projektudvikling, skal lede byens udvikling i
samarbejde med Silkeborg Kommune.
Repræsentantskabet skal fastlægge en strategisk
udviklingsplan for Gjern med udgangspunkt i den
plan, der blev lavet af borgerne i Gjern i 2012 –
”Gjern – Fremtidens lokalsamfund 2012-2020”.
Hvordan GAU skal organiseres rent juridisk
arbejdes der på i løbet af maj, så vedtægtsforslag
forhåbentlig kan præsenteres på møde om GAU
den 3. juni 2015 på Gjern Kultur- og
Idrætscenter. En advokat og en revisor fra
lokalområdet er inddraget.
På Gjern Lokalråds årlige borgermøde er det
tanken, at der skal drøftes ønsker til
udviklingsprojekter, som repræsentantskabet
derefter kan arbejde videre med.
Finansiering af udvikling af Gjern
Finansieringen af udviklingsprojekter i Gjern kan
komme fra forskellige parter – de store fonde,
crowdfunding, borgerandele og kommunale-,
statslige- og EU-tilskud. Der er mange der søger
midler til udvikling, så det er vigtigt, at der bliver
udarbejdet ansøgninger på et højt niveau, siger
Vagn Brostrup Jensen formand for Gjern
Lokalråd.

Initiativtagerne bag GAU er
Gjern Borgerforening,
Gjern Idrætsforening, Gjern Natur,
Gjern Kultur- og Idrætscenter,
Gjerningsstedet, Gjern Lokal TV
og Gjern Lokalråd

