
 

Referat fra møde i Gjern Lokalråd 
Onsdag den 2. februar 2011, 

i Gjern Kultur- og Idrætscenter 
 

Til stede var: Jens H. Poulsen, Eskild Johnsen, Vagn Bostrup Jensen og Erling Lemming 
 
 
1: Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt 
 
2: Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
3: Korte meddelelser siden sidst 
Problematikken vedrørende buskørsel til Fårvang skole: Jens har indsendt 1 høringssvar til 
midttrafik om bus til aftenskole, og et brev til skoleforvaltningen om buskørsel  for elever Der 
går i folkeskolen i Fårvang. Derudover har Jens været i kontakt med Fårvang skole omkring 
muligheden for, at læse om køb af billetter og buskort til Eleverne på skolens hjemmeside. Det 
har resulteret i, at det nu er muligt at finde information og links på selve forsiden for Fårvang 
skole. 
Efter lokalrådsmødet er der kommet et svar på brevet til forvaltningen til formanden, og som 
Jens læser det, er det også et positivt svar. 
Høringsbrevet til midttrafik/kommunen er nu også bekræftet modtaget. 
 

Om Landbrugsmuseets flytning til bygning ved genbrugspladsen i Lille Amerika har Eskild talt 
med Helga, og efter hendes udsagn ”kører det” – det håber vi så på – samt at genbrugspladsen 
flyttes som planlagt, så projektet kan gennemføres. 
 
4: Planlægning af Borgermødet den 23. marts 2011  
Erling har lavet annonce til Borgermødet som sættes rettidigt i avisen som sædvanlig. 
”Tilløbsstykket” til Borgermødet i år er dialog med gjernborgerne om planlægning af det 
videre forløb i naturgenopretning af Teglværksgrunden og hvad den og de omkringliggende 
kommunale arealer kan bruges til. Erling har talt med Leif R. Petersen, Natur og Miljø, som 
kommer sammen med vores nye Byansvarlige Birgit Holst fra Plan og Byg. Leif vil indlede med 
at fremstille Kommunens planer for området og efterfølgende svare på spørgsmål og diskutere 
forslag. Vi inviterer Nærdemokratiudvalget/lokalvalgte politikere til at deltage i mødet. 
 
5: Deltagelse i mødet for lokalråd onsdag den 30 marts 2011 
Erling tilmelder to fra Lokalrådet 
 
6: Drøftelse af indholdet i Nærdemokratiudvalgets nyhedsbrev januar 2011 
Under overskriften ” ” planlægger vi et møde til 
efteråret for foreninger, virksomheder og interesserede gjernborgere til et inspirationsmøde 
med deltagelse af repræsentanter fra Nærdemokratiudvalget og lokalvalgte politikere. På 
mødet er det tanken at få formuleret ønsker til kommunen om forbedringer og tiltag som kan 
styrke lokalområdet. Nærdemokratiudvalget, som har fingeren på pulsen i den kommunale 
labyrint, vil efter mødet foranledige, at relevante idéer, ønsker og klager blive bragt ”til torvs” i 
de rette fora, og efterfølgende følger op på sagsbehandlingen. 
 



7: Nyt fra de forskellige kommunale udvalg 
Ikke beslutninger som berører Gjern 
 
8: PR 
Vi takker Leif R. Petersen, Natur og Miljø for fint at have promoveret Lokalrådet i en artikel i 
Midtjyllands Avis, hvor han fortæller om det kommende Borgermøde, hvor vi som sagt skal 
diskutere fremtidig anvendelse af Teglværksgrunden efter nedrivningen af den gamle fabrik 
Gern Ruden, som nu er effektueret. Grunden ligger nu som rå jord, klar til anlægsgartneren i 
foråret. 
 
9: Mødedatoer i 2011 
Er vedtaget ved sidste møde 
 
10: Dagsordenpunkter til næste møde  
Ingen nye 
 
11: Eventuelt 
Feriecentrets fortid og fremtid blev diskuteret, men det ligger desværre uden for Lokalrådets 
kompetence at yde indflydelse. 
 

 
Ref. Vagn Brostrup Jensen 


