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Brug en dag på Gjerns fremtid
Hvordan skal Gjern udvikle sig i de kommende år? Det spørgsmål er emne for en diskussion
blandt alle der bor i byen, lørdag den 26. september 2015.

Gjerns gamle midtby er i tilbagegang. Det kan skræmme potentielle tilflyttere og stikke en
kæp i hjulet på det nødvendige generationsskifte – blandt andet til skade for
boligmarkedet.
Det er udgangspunktet for et initiativ, som Gjern Lokalråd nu har sat i gang for at
involvere hele byen i, hvordan den bliver gearet til fremtiden. Det skal ske på et
udviklingsværksted i Gjern Kultur - og Idrætscenter lørdag den 26. september, som alle i
byen inviteres til.
Allerede i slutningen af 2014 diskuterede Lokalrådet med byens foreninger muligheden for
at danne et udviklingsselskab. Diskussionen mundede ud i dannelsen af en initiativgruppe
med det formål at etablere Gjern Almennyttige Udviklingsselskab, GAU (ikke at forveksle
med det allerede eksisterende Gjerningsstedet). Det er denne gruppe, der gerne vil have
input fra rigtig mange deltagere i udviklingsværkstedet i september.
”For at komme videre med udviklingsselskabet vil vi gerne have alle vores medborgere til
at diskutere byens fremtid og komme med ideer. Vi bliver nødt til selv at gøre noget –
kommunen bidrager nok ikke med ret meget,” mener formanden for Gjern Lokalråd, Vagn
Brostrup Jensen.
Morgenkaffe, frokost og børnepasning
Han understreger betydningen af, at der bliver stor opslutning til udviklingsværkstedet. Her
skal det nemlig prioriteres, hvilke projekter til fælles glæde og gavn for byen, GAU skal
tage fat på. Så der er god mulighed for at få reel indflydelse.
”Og faktisk har vi fået nogle midler, så vi kan invitere alle der møder op, på morgenkaffe
og frokost – og tilbyde børnepasning i SFO’en til alle, der har brug for det”, fortæller Vagn
Brostrup Jensen.
Han er parat med yderligere oplysninger om udviklingsværkstedet, GAU og arbejdet i
Gjern Lokalråd på 3025 5758, mail: jensenhilmer@mail.dk. Her kan man også tilmelde sig
dagen (nødvendigt af hensyn til forplejning – børn til børnepasning skal også tilmeldes).
Seneste tilmelding tirsdag den 22. september.
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Gjern på anparter
Bag initiativet til GAU – Gjern Almennyttige Udviklingsselskab – står repræsentanter
for Gjern Idrætsforening, Gjern Natur, Gjern Borgerforening, Gjern Lokalråd,
Gjerningsstedet, Gjern LokalTV og Gjern Kultur- og Idrætscenter. Formålet er – i det
bredest mulige samarbejde – at udvikle projekter til almennyttige formål.
Det er besluttet at stifte et ApS som økonomisk og juridisk ramme for arbejdet. En
sådan konstruktion styrker muligheden for projektudvikling, forhandlinger om køb,
kontrakter m.m. Det stiller byen stærkere i forhold til de udviklingsønsker, som borgerne
prioriterer højest.
Et ApS stiller et kapitalkrav på minimum 50.000 kr. – penge som GAU forventer at
rejse gennem borgeres, foreningers og virksomheders køb af anparter.
Ræsonnementet bag er, at en målbevidst udvikling af Gjern styrker byen – og vil kunne
ses på boligpriserne. Anparterne er på 1.000 kr.
Alle kan købe et ubegrænset antal anparter og får stemmeret i anpartsselskabet efter,
hvor mange anparter man har købt.
Når GAU ApS er dannet, skal der søges udviklingsmidler fra offentlige og private
fonde og puljer.
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Program for Udviklingsværksted for Gjern 26. september 2015 i Gjern
Kultur - og Idrætscenter
– alle er velkomne
På udviklingsværkstedet 26. september tager vi udgangspunkt i planen ”Gjern – fremtidens lokalsamfund”
der blev lavet af Gjerns borgere i 2012. Desuden inddrages de ideer, der kom frem på Gjern Lokalråds
borgermøde 30. marts 2015. Begge dokumenter kan ses på Lokalrådets hjemmeside.
Senest tilmelding 22. september - til formanden for Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen tlf. 3025 5758 og
e-mail: jensenhilmer@mail.dk (man behøver ikke deltage i hele mødet) .
Husk også at tilmelde børn til børneaktiviteter i SFO mellem kl. 9.30 og 15.00.
Kl. 9.00

Morgenkaffe og rundstykker – en hyggelig snak om dagens udviklingsværksted.

Kl. 10.00

Introduktion til dagens formål og forløb – prioritering af indsatsområder for GAU, Gjern
Almennyttige Udviklingsselskab (inkl. en kort præsentation heraf).

Kl. 10.10

Inspirationsoplæg fra bestyrelsesformand Dag Kristiansen, Ørsted Kro A/S – en borgerejet kro
og multihus (hvor initiativtagerne på få måneder samlede 1,4 mio. kr. ind hos borgerne, købte
kroen).

Kl. 10.30

Præsentation af indsatsområder for udvikling i Gjern.

Kl. 11.00

Gruppediskussion om indsatsområderne – hvis deltagere under mødet får ideer til andre
projekter kan de skrives på flipover-ark og sættes op på væggen på lige fod med andre
forslag.

Kl. 11.45

Deltagerne prioriterer indsatsområder – alle får 10 klistermærker, som de placerer ved de
emner, de finder vigtigst at arbejde med. Man kan fordele sine mærker fuldkommen, som man
vil.

Kl. 12.15

Opsamling på resultatet af prioriteringen – de højst prioriterede projekter går videre til
diskussion efter frokost.

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.00

Gruppediskussion om de fire højst prioriterede projektideer for GAU – herunder konkrete ideer
til, hvad der kan gøres for at gennemføre projekterne.

Kl. 13.45

Deltagerne skriver ideer til detaljer inden for de enkelte projekter på post-it sedler og sætter
dem på flipover-ark på væggen. Ideerne skrives ned i et idékatalog
til brug for arbejdet i GAU.

Kl. 14.15

Kaffe og kort redegørelse for det videre forløb hen imod GAU, kampagne for tegning af
anparter og den stiftende generalforsamling i januar 2016
Udviklingsværkstedet slutter.

Kl. 14.45

