
Fra: gjern-limousine@mail.dk
Til: Erling Jensen Lemming; Jens H . Poulsen; Jørgen Krog; 

Mogens Heller; Vagn Brosrup Jensen; 
cc: Helga Jacobsen \(00206\); Peter Sehested; 
Emne: referat fra Lokalrådsmøde 
Dato: 9. december 2010 20:01:28

Til stede: Erling Jensen Lemming, Jens H. Poulsen, Eskild Johnsen, 
Vagn Brostrup Jensen, Ejvind K. Svejstrup 
Fraværende: Jørgen Krog, Mogens G. Heller 
 

Referat fra Lokalrådsmłde d. 2/12 - 10 i GKIC. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 
3. Korte meddelelser siden sidst. 
Rabatten på Ellerupvej er ikke reetableret ( skyldes form. 
vintervejret ).  
Helga Jacobsen har fulgt op på Landbrugsmuseet ( der er måske " 
lys forude " ). 
Motorvejen ( A 26 ) Erling har gjort Silkeborg kommune 
opmærksom på høringsrunden. 
Eskild har gjort Gjern Borgerforening opmærksom på, at de kan få 
en tilskud til etablering af julebelysning. 
 
4. Møde for Lokalrådene d. 27. november v/Vagn. 
Hvert Lokalråd skal have en byansvarlig ( i administrationen på 
rådhuset ). Pgl. skal tage sig af alle spørgsmål, der kommer fra/til 
det pgl. Lokalråd ( vedrører mest teknik og miljø, idet ca. 90% af 
alle henvendelser er til dette udvalg ). 
 
5. Nyt fra forskellige kommunale udvalg. 
Skoleområdet - det er 14 dage siden, at det blev meldt ud, hvem 
der skal fyres. Klubsektoren har været udsat for noget, der ligner 
en massakre. På Gjern skole skal lærerstanden reduceres med en 
stilling. 
Jens forespørger Silkeborg kommune, hvad de definerer som 
skoleveje og følger op på snerydning med hensyn til disse. 
 
6. PR: 
Intet. 
 
7. Mødedatoer i 2011. 
Udskudt til næste møde - Jens kommer med oplæg. 
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8. Dagsordenpunkter til næste møde. 
Sædvanlige punkter + fastsættelse af dato for årsmøde 
( generalforsamling ). 
 
9, Eventuelt. 
Sekretæren vil sætte pris på, at formanden for eftertiden holder sig 
til dagsordenen ( vi skulle først spise bagefter jf. 
dagsordenen :-)   ). 
 
 
                                                               ref. Ejvind K. Svejstrup


