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Beslutningsreferat fra møde i GAU´s Initiativgruppe
den 16. juni 2015 i GKIC
Næste møde i initiativgruppen: 10. august kl. 19.00
Foreløbig dagsorden:
• Vedtægtsforslag fra advokat/revisor – fremlægges af Vedtægtsgruppen
• Borgermødet d. 26. september – Gerda og Mogens fremlægger program
• Indsatsområder for GAU´s virke – forslag fra Mogens
• Forberedelse af anpartstegningskampagne for GAU Aps
• Nyt om www.Gjern.dk
• Fastlæggelse af dato for stiftende generalforsamling for GAU
• Evt.
Vagn bestiller lokaler og kaffe.

Tilstede d. 16. juni:
Lokalrådet: Vagn Brostrup Jensen, Gerda Holm og Susi Lyngholm
Gjern Borgerforening: Michele Quizau
Gjerningsstedet: Stefan Rossel
Gjern Kultur og Idrætscenter: Jørgen Møller
Gjern Idrætsforening: Peter Skytte
Revisor Niels Jørn Jeppesen
Advokat Per Jacobsen
Nærdemokrati.dk: Mogens Knudsen
Afbud: Lokalrådet: Jens Poulsen, Peter Sehested, Ole Dahl og Ejvind Svejstrup,
Gjerningsstedet/Gjern LokalTV: Johannes Berggreen, Gjern Natur: Søren Peter Sørensen:

Beslutninger:
Referat fra 28. Maj 2015 blev godkendt.
Selskabsform for GAU:
Advokat Per Jacobsen, revisor Jørn Jeppesen og Jørgen Møller har besøgt Vestervig
Byfornyelsesselskab Aps og fået en masse god tip. Per Jacobsen uddelte et papir om
selskabsformer, som blev gennemgået og drøftet.
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Efter nogen diskussion var der enighed om følgende:
•

GAU etableres som et Aps – der skal skaffes mindst 50.000 kr. som anpartskapital før
GAU Aps. officiel kan startes – tegnings kampagnen starter ved borgermødet 26.
September.

•

Grundlæggende ændring i princippet om anpartstegning i GAU:
Mange af mødedeltagerne havde betænkeligheder ved om foreningerne og
institutioner har penge, som de vil bruge på at købe anparter i GAU. Det blev vurderet,
at der er en risiko for, at der ikke kan skaffes penge nok til Anpartskapitalen fra
foreninger og institutioner. Det blev derfor i enighed besluttet at ændre hele
grundkonceptet for GAU´s opbygning:
•

Modellen med at basere GAU på foreninger og institutioner der køber A‐
anparter med stemmeret og B‐anparter uden stemmeret for alle andre
interessenter blev opgivet.

•

I stedet var der enighed om, at alle interessenter, borgere, foreninger,
institutioner, virksomheder m.v. skal kunne købe ubegrænset antal
anparter med en stemme per anpart. Anparter á 1000 kr. Alle skal kunne
købe alle de anparter de vil og får indflydelse med én stemme per anpart.
Der er ingen begrænsninger geografisk for, om man kan købe anparter.

•

Selskabsmodellen Aps betyder, at der ikke kan etableres en
selvsupplerende forretningsudvalg, da selskabsloven foreskriver, at
der skal være valg til bestyrelsen. Der skal i GAU stadig arbejdes på at
opfordre de rette folk med særlige spidskompetencer til projektudvikling
til at stille op til bestyrelsen – da der sjældent er kampvalg om
bestyrelsesposter, nok heller ikke i GAU, kunne bestyrelsen således
alligevel få en selvsupplerende karakter, men de skal altså stadig
vælges/godkendes på generalforsamlingen i GAU Aps

Diskussion om ændring i modellen:
Der blev på mødet talt om risikoen for, at man med den nyvalgte model kan købe sig til
indflydelse og dermed også mulighed for at kunne kuppe GAU, hvis f.eks. en forening
eller privatperson køber for 100.000 anparter. Holdningen på mødet var, at den risiko
vælger man at løbe, fordi man tror, at den mere frie model for anpartstegning, som nu
er valgt, giver en større dynamik og kan trække flere penge til GAU. Det var opfattelsen,
at mange borgere, med den gamle model med B‐anparter uden stemmeret, måske vil
undlade at købe anparter, hvis de ikke får indflydelse. Erfaringer fra Vestervig, hvor der
er helt åben anpartstegning, var, at der ikke har været kup‐tendenser – der har således
aldrig været afstemning.
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Færdiggørelse af vedtægter for GAU Aps:
Advokat Per Jacobsen og revisor Jørn Jeppesen vil udarbejde et udkast til vedtægter, som
bliver sendt til Vedtægtsgruppen under GAU – Jørgen Møller, Ole og Vagn Brostrup Jensen.
Vedtægtgruppen fik bemyndigelse fra mødet til at godkende vedtægterne, som så skal
fremlægges på den stiftende generalforsamling.
Henvendelser til foreninger og institutioner om anpartstegning:
Med den nye model for anpartstegning (se ovenfor) er det derfor opgivet at lave særlig
anpartstegningskampagne overfor foreninger og institutioner. Dette emne skal der tales
videre om d. 10. August.
Henvendelse til Silkeborg Kommune om institutionernes rettighed til at købe anpart i
GAU
Mogens retter henvendelse til Hanne Arends direktør i Silkeborg Kommune for at høre om
hun kan bringe spørgsmålet til politisk afgørelse.
Nyhedsbrev til Stafetten:
Mogens uddelte et forslag til nyhedsbrev, som fik kommentarer fra mødedeltagerne. Mogens
snakker med Michelle om detaljer i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet indrykkes i Stafetten –
deadline 3. August. Nyhedsbrevet sendes også til Kjellerup Tidende.

GAU-borgermøde d. 26. September kl. 10.00 – 15.00
Tilmelding til borgermødet nødvendigt: senest d. 16. September, antal voksne og antal
børn på e‐mail: ?????? og tlf. Vagn ????? og ???????
Reklame for borgermødet:
• Der indrykkes nyhedsbrev i Stafetten – deadline 3. August – leveres også til Kjellerup
Tidende
• Opsætning af plakater om borgermødet hos købmanden, EL‐Byg Gjern og Gjern Kultur
– og Idrætscenter
• Annoncering en eller to uger før i Kjellerup Tidende ‐ drøftes på mødet 10. August.
Børnepasning/aktivitet så børneforældre kan få mulighed for at deltage: Gerda og Sussi
organiserer, at der er unge (evt. egne døtre, der kan tage sig af børnene). Gerda snakker med
SFO om, at SFO kan stå åben for børneaktiviteter. Børnene afleveres af forældrene på eget
ansvar.
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Forslag til program for borgermødet:
Kl. 10.00

Kort introduktion til dagens forløb og formål – prioritering af indsatsområder for
GAU´s virke.

Kl. 10.10

Kort inspirationsoplæg fra Ørsted Kro (hvor de samlede 1,4 mill. kr hos borgerne
på få måneder) – Mogens tager kontakt til formanden for Ørsted Kro A/S

Kl. 10.30

Præsentation af indsatsområder – med udgangspunkt i Udviklingsplanen Gjern –
Fremtidens Lokalsamfund 2012‐2020 og ideerne der kom frem på borgermøde
30. marts 2015 – Mogens udarbejder oplæg og drøfter det med Gerda og Stefan.

Kl. 11.00

Gruppediskussion om indsatsområderne – hvis borgerne finder på flere ideer
kan de skrives på flip‐overark og sættes op på væggen på lige fod med de andre
forslag.

Kl. 11.30

Borgerne prioriterer indsatsområder – alle deltagere får 10 klistermærker, som
de placerer ved de emner de synes, at det er vigtigst at arbejde med. Man kan
fordele sine mærkater fuldkommen som man vil.

Kl. 11.50

Opsamling på resultatet af prioritering – de fire højstprioriterede
indsatsområder går videre til diskussion efter frokost.

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 12.45

Gruppediskussion om de 4 højst prioriterede indsatsområder for GAU

Kl. 13.30

Deltagerne skriver ideer til detaljer inden for de 4 indsatsområder på post‐it gule
sedler og sætter dem på flip‐overark inden for hver af de fire indsatsområder på
væggen. Ideerne skrives ned i et Idékatalog for GAU.

Kl. 14.00

Mødet afsluttes med redegørelse for det videre forløb i GAU,
anpartstegningskampagne og den stiftende generalforsamling

Invitation af borgmesteren til borgermødet:
Der var ikke interesse hos mødedeltagerne for at invitere borgmesteren.
Møde med folk med spidskompetencer, som opfordres til at stille op til bestyrelsen for
GAU
Emnet drøftes d. 10. August, da Ole, der har overblik over, hvem der kunne være potentiel,
ikke var tilstede d. 16. Juni.
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WWW.Gjern.dk
Gerda vil tale med Ole om, hvordan arbejdet med Gjern.dk kan bringes videre, så det kan
bruges aktivt omkring GAU. Der er i budgettet for projektet afsat 40.000 kr incl. Moms til
etablering af netportal for Gjern.
Lokalrådet som sekretariat for GAU´s bestyrelse
Gjern Lokalråd drøfter på næste møde i Lokalrådet, om Lokalrådet kan varetage
sekretariatsfunktion (indkaldelse til møder, referater, annoncering m.v. ) for GAU´s
bestyrelse, så GAU´s bestyrelse kan koncentrere sig om projektudvikling og
projektstyring/administration.
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