
Til stede: Erling Jensen Lemming, Mogens G. Heller, Eskild Johnsen, Vagn Brostrup Jensen, Jens H. 
Poulsen, Ejvind K. Svejstrup 
Fraværende: Jørgen Krog. 
 
 
Referat fra Lokalrådsmøde torsdag den 4. marts 2010 i GKIC. 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. februar 2010 
Godkendt. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

3. Landbrugsmuseet ( materielgården ) 
Christian Rasmussen, Helge Kromann og Karl Bloch deltog i mødets punkt. 
 
Gæsterne orienterede om den forudgående mødeaktivitet, hvor den "gamle" borgmester tidligere 
har skrevet, at landbrugsmusset kan leje den gamle materielgård mod en symbolsk betaling. Efter 
møde på borgmesterkontoret i december 08 er der udfærdiget 2 notater. Et hvor bygningerne ikke 
skønnes at have nogen værdi, samt et andet notat, hvor den årlige husleje er fastsat til kr. 
480.000,- Embedsmændene har endvidere udtalt, at der skal laves en ny lokalplan for området. 
Området er udlagt til " rekreative formål ". Det undrer Lokalrådet, hvorfor der ikke bare kan laves 
et tillæg til den eksisterende lokalplan. Aftalt at Helge Kromann fremsendes høringssvar til " 
mulighedskataloget ". Lokalrådet har som tidligere refereret Landbrugsmusset med i " huskelisten 
". 
 
Helga Jakobsen følger sagen op i byrådet. 

4. Drøftelse med byrådsmedlem Helga Jakobsen om vores fremtidige samarbejde og hvor vi kan 
bruge hinanden til fælles glæde for Gjern og omegn 
 
Aftalt at vi holder hinanden orienteret om, hvad der sker i nærområdet. Helga kan umuligt selv 
følge med i, hvad der rører sig. Helga får for fremtiden tilsendt referater fra Lokalrådsmøderne. 

5. Gennemgang af det kommunale sparekatalog (sparekataloget skulle blive offentliggjort på 
kommunens hjemmeside den 2. marts) 
 
Er der emner i kataloget som kan få konsekvenser for Gjern, og hvad skal vi gøre 
Otto Berg, fra Forældrerådet ved Gjern skole deltog i dette punkt. Gjern skole har indkaldt til 
møde for forældre og andre interesserede. Skolen laver høringssvar vedr. besparelser rettet mod 
Gjern skole. 
 
Aftalt at følgende laver høringssvar: Erling – Borgerservice, Vagn - børne og familie, Jørgen – 
kultur og fritid, Jens – skole, Mogens – teknik og miljø, Ebbe – handicap og psykiatri, Ejvind – 
sundhed og omsorg. Høringssvarene sendes i kopi til samtlige medlemmer af Lokalrådet inden 
brugergeneralforsamlingen. 

6. Korte meddelelser siden sidst. 
 
Brugergeneralforsamling i GKI 
Ejvind delta’r i GKIC’s generalforsamling. 
 
Stafetten bliver for eftertiden omdelt sammen med Kirkebladet ( en gang i kvartalet ). Margaret 
Skovsen er ny redaktør på Stafetten. 

7. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. 
 
De første 3 senil demente er flyttet ind i Karolinelundscentret. Den nye afdeling skal beboes af 9 
faste beboere samt 9 aflastningspladser. 

8. Tilrettelæggelse af Borgermødet den 17. marts 
 
Annoncering 
 
Program for aftenen 
 
PR 
 



Erling indrykker annonce i Folkebladet + aftaler betaling af annonce med Poul fra Sparekassen. 
Ejvind sørger for pressemeddelelse til Bjarne Gregersen til MA. 

9. Den lokale huskeliste ( er afleveret ) 

10. PR. 

11. Forslag til dagsorden til næste møde ( d. 8. april ) 
 
Evaluering af borgermødet. 

Eventuelt. 
 
 
Ref. Ejvind K. Svejstrup 


