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

Referat fra Lokalrådsmøde torsdag den 4. Februar 2010 i GKIC. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. januar 2010  
Godkendt.  

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 
 

3. Godkendelse af forretningsorden for Gjern lokalråd. 
Forretningsorden samt vedtægter gennemgået og godkendt. 

 
4. Korte meddelelser siden sidst. 

Det planlagte lokalrådsmøde den 8. apr. 2010 kan ikke holdes i GKIC, p.g.a andre 
arrangementer 
Mødet afholdes i stedet hos Erling på Sportsvej. Erling har kontaktet Si. Kommune 
vedr. manglende grusning på Sportsvej og stien til Skovvejen – idet det er en 
skolevej. Det er ikke muligt at gøre noget ved problemet har og nu. Senere i år 
bliver der mulighed for at få omklassificeret enkelte stier og veje. Lokalrådet 
bliver form. kontaktet i.f.m. høringsfasen. Erling retter endvidere en forepørgsel til 
Si. Kommune, vedr. den ” gamle børnehave ” – hvad der sker, og om den evt. kan 
rages ned for ikke at komme til at ligne en ruin. 
Møde i Nærdemokratiudvalget d. 11/2 – 10 – Mogens deltager. 

 
5. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 

Karolinelundscentret åbner det nye afsnit for senil demente sidst i februar ( nøjagtig 
dato kendes ikke ). 

 
6. Landbrugsmuseet  

Helge Kromann var inviteret til mødet i aften, men var forhindret. Han delta’r næste 
gang sammen med Kristian Rasmussen. 

 
7. Tilrettelæggelse af Borgermødet den 17. marts 

Annoncering 
Program for aftenen 
Indlæg 
Evt. 
Margrethe Steller fra Landsforeningen af Landsbysamfund har takket ja til at 
komme med indlæg. Bor i det sønderjyske. Hun skal ha’ kr. 1.000,- i kørepenge. 
Erling sender materiale til hende vedr. Gjern, infrastruktur m.v. Hun skal 
endvidere gøres bekendt med, at vi vil profilere os i.f.m. arrangementet i pressen, 



hvilket også giver lejlighed til Landsforeningen at blive bedre kendt i 
offentligheden. Erling kontakter Sparekassen Østjylland for betaling af annonce. 
Erling indrykker annonce i Folkebladet d. 10/3 – 10. Frist for indsendelse af 
forslag er d. 14/3 – 10. Regnskab skal være revideret inden næste møde. 

 
8. Den lokale huskeliste skal gøres færdig (skal afleveres senest den 1. marts 2010) 

Huskelisten i prioriteret orden: 
1. Bro over Gjern å 
2. Stier, der sikrer skoleveje 
3. Anlægget skal gøres til en ” bypark ” 
4. Børnehavegrunden skal udbygges jf. kommuneplanen 
5. Landbrugsmuseet 
Erling indsender. 

 
9. Papirindsamling søndag den 18. april 

Naturfredningsforeningen v/Margeret Skovsen har henvendt sig, om lokalrådet 
kan/vil støtte papirindsamlingen den 18. April 
Vi støtter indsamlingen som sidste år – bakker op omkring indsamlingen.  

 
10. PR. 

Stafetten generalforsamling d. 9/2 – 10 kl. 1930 – Ejvind delta’r 
DetSkerIGjern – vi støtter op om kalenderen. Erling sørger for tilmelding. 

 
11. Forslag til dagsorden til næste møde (den 4. marts 2010)  

Landbrugsmuseet, Borgermødet, planlægge møde med Helga Jakobsen. 
 
 

12. Eventuelt. 
Intet nyt ” under solen ”☺ 

 
 
                                                                                       Refent     Ejvind K. Svejstrup 
 
 


